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Enquanto escrevo esta mensagem, empresas de todos os setores e regiões
estão encerrando um ano de mudanças, consequências e desafios
extraordinários que quase ninguém poderia ter previsto. Embora todas as
funções tenham sido afetadas pelas crises globais de saúde e economia,
as organizações de serviços têm vivenciado uma grande reviravolta.
O volume de clientes ansiosos e confusos disparou, a migração para
os canais digitais aumentou e as equipes passaram por uma transição
extraordinária ao trabalho remoto para alguns funcionários e a novos
protocolos de segurança para outros. Nesse meio-tempo, poucas
organizações conseguiram uma entrada correspondente de recursos.
Embora a escala e a velocidade tenham aumentado ao longo de 2020,
a transformação do atendimento ao cliente já estava em andamento antes
disso. Os agentes dessa área tinham funções mais estratégicas, tecnologias
como a inteligência artificial impulsionavam novas eficiências e as métricas
de sucesso priorizavam a satisfação do cliente por meio da conclusão dos
chamados. Mais especificamente, as equipes de alto desempenho estavam
bem posicionadas para adotar e cumprir essas exigências elevadas, à medida
que a retenção de clientes passava a ser ainda mais importante para os
negócios.
Com base em mais de sete mil respostas de uma pesquisa feita no mundo
todo, nosso relatório "State of Service" mais recente apresenta uma visão
incomparável de como a trajetória do atendimento ao cliente mudou
(ou não). O relatório também ilustra as estratégias adotadas pelas principais
equipes à medida que elas traçam seus futuros. Espero que você considere
esses insights valiosos não só para resistir à tempestade atual, mas também
para planejar dias mais tranquilos pela frente.
Bill Patterson
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Conteúdo deste
relatório
Na quarta edição do nosso relatório "State of Service",
a Salesforce Research entrevistou profissionais globais
de atendimento ao cliente para determinar:
		

•	Como os padrões de atendimento ao cliente continuam
mudando em meio à crise
		• A quais estratégias, táticas e tecnologias as organizações
de serviços estão recorrendo no novo normal
		 •	Como as organizações de serviços estão lidando com
as mudanças repentinas no ambiente de trabalho
		 •	O impacto e a trajetória do atendimento em campo
neste momento de distanciamento social
Os dados deste relatório são provenientes de um estudo
duplo-cego realizado de 21 de agosto a 26 de setembro
de 2020, que gerou 7.095 respostas de profissionais
de atendimento ao cliente que trabalham nessa função
em período integral em 33 países e 6 continentes.
Os entrevistados são de outras empresas (não limitados
aos clientes da Salesforce). Consulte a página 47 para ver
mais dados demográficos da pesquisa.
Devido ao arredondamento, nem todos os totais de
porcentagens deste relatório totalizam 100%. Todos os
cálculos de comparação são feitos usando números exatos
(não arredondados).
A Salesforce Research disponibiliza informações com
base em dados para ajudar as empresas a transformarem
a forma como elas promovem o sucesso dos clientes.
Consulte todos os relatórios em salesforce.com/research.
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Mais de

7.000
profissionais de
atendimento
entrevistados no
mundo todo

América do Norte
Ásia-Pacífico
Europa
Oriente Médio
África
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Quem entrevistamos
Neste relatório, nos referimos aos
grupos de entrevistados a seguir.
Tomadores de decisões
Vice-presidentes, diretores e líderes
de equipe da área de atendimento
Agentes
Funcionários da linha de frente que
interagem com os clientes de forma
remota ou em campo, incluindo os
funcionários móveis
Funcionários móveis
Funcionários da linha de frente
que oferecem suporte presencial
ou virtual aos clientes em ambiente
doméstico ou comercial
Despachantes
Funcionários de back-office que
prestam suporte às operações
de campo, como planejamento
e envio de funcionários para
atendimento em campo
Profissionais de atendimento
Todos os entrevistados da pesquisa,
que incluem todos os grupos anteriores
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Conteúdo deste
relatório
Distribuição dos níveis de
desempenho no atendimento
Ao longo deste relatório, classificaremos
os entrevistados em três níveis de
desempenho na área de vendas.

S TAT E O F S E R V I C E , 4 A E DI Ç ÃO

5

33%

Equipes com alto
desempenho
Classificam a satisfação de
seus clientes como excelente

13%

Equipes com baixo
desempenho
Classificam a satisfação de seus
clientes como razoável ou ruim

54%

Equipes com
desempenho moderado
Classificam a satisfação de seus clientes
como boa
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Resumo executivo
Diante das mudanças inesperadas e
extraordinárias que afetam todos os
aspectos dos negócios e da sociedade,
as transformações no atendimento
atingiram seu ápice. Uma rápida
transição para o trabalho remoto
e uma interação com os clientes
cada vez mais fundamentada nas
tecnologias digitais, levaram as
equipes a reconsiderarem o futuro
de seus funcionários, processos e
tecnologias.

01

As equipes estão lidando com novos padrões de interação

02

A agilidade dos agentes torna-se essencial, conforme aumenta a demanda

03

O atendimento se estende às vendas, ao marketing e muito mais

04

O gerenciamento da equipe assume um novo formato

05

Os planos de carreira entram em foco

06

A evolução do atendimento em campo gera receita

À medida que as expectativas dos clientes mudam, surge um novo padrão,
pautado pela tecnologia digital. 81% dos tomadores de decisões afirmam
estar acelerando as iniciativas digitais.

Quando o volume de casos aumenta, mas os recursos continuam os mesmos, isso faz com
que as equipes repensem suas táticas e ferramentas. 74% dos tomadores de decisões
afirmam que passaram a depender mais dos dados do que antes da pandemia.

Cada vez mais, as equipes de atendimento estão integrando suas métricas,
objetivos e tecnologias com os colegas de vendas, marketing e e-commerce.
79% dos profissionais de atendimento afirmam ser impossível oferecer um
atendimento excelente sem compreender o contexto completo do cliente.

Como o distanciamento social ainda será necessário por um bom tempo, as equipes
de atendimento estão criando o futuro do trabalho em tempo real. Apenas 42% dos
profissionais de atendimento acreditam que trabalharão fora de casa em 2021.

Desempenhando um papel cada vez mais visível e estratégico na empresa, os
agentes de atendimento demonstram estar muito empolgados com o futuro. 67%
deles veem um plano de carreira claro; um aumento em relação aos 59% de 2018.

Os clientes continuam interessados no atendimento que vai até eles, o que deixa os
investimentos no atendimento em campo bastante intactos. 75% dos tomadores de
decisões dizem que o atendimento em campo é essencial para sua estratégia geral.
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INTRODUÇÃO | As crises aceleram a transformação do atendimento
A função estratégica do atendimento ao cliente continua
aumentando à medida que o poder migra das empresas
para os clientes, que exigem uma interação cada vez mais
personalizada. Em meio às crises da economia e da saúde
que exigem cuidado e orientações, os clientes exercem

ainda mais pressão para receber suporte e atendimento
de qualidade. O papel dos agentes vai muito além da
conclusão dos chamados; agora, eles são a "cara" da marca.

O foco no cliente assume a liderança, conforme as
necessidades e expectativas mudam
Clientes que concordam com as seguintes afirmações*
Um bom atendimento
ao cliente aumenta as
chances de eu fazer
outra compra

91%

A experiência que uma
empresa oferece é tão
importante quanto seus
produtos e serviços
A pandemia elevou
minhas expectativas
no atendimento
ao cliente

77%

dos agentes afirmam
serem vistos pela
empresa como
representantes
do cliente

80%

78%

59%

dos agentes afirmam
serem vistos pela
empresa como
embaixadores
da marca

*"State of the Connected Customer", outubro de 2020.
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INTRODUÇÃO | As crises aceleram a transformação do atendimento
Conforme estabelecemos na terceira edição do nosso relatório "State of
Service", a importância cada vez maior do atendimento ao cliente para
as metas gerais de negócios já eram claras muito antes dos eventos de
2020. Essa tendência continua, mas o padrão de atendimento mudou
completamente.
Enfrentando um ambiente extremamente diferente, moldado pela
mudança dos modelos de negócios, por equipes distribuídas e por várias
novas necessidades em constante evolução dos clientes, as equipes de
atendimento se deparam com padrões de interação totalmente novos.
É difícil determinar quais serão as implicações disso na forma como as
equipes trabalham (sem mencionar a tecnologia da qual elas precisam).

Os padrões de atendimento estão sendo reescritos
Profissionais de atendimento afirmam que a pandemia mudou os seguintes aspectos

Nosso fluxo de trabalho
e nossos processos

84%

Nossas necessidades
tecnológicas
Como interagimos
com os clientes

Consulte a página 37 para ver mais segmentações de dados.

81%

73%

78% dos tomadores de decisões afirmam ter investido
em novas tecnologias por causa da pandemia.
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As equipes estão
lidando com
novos padrões
de interação
A empatia sempre foi uma habilidade
fundamental para oferecer um excelente
atendimento ao cliente. Quando a
experiência das pessoas é única e inédita,
a empatia torna-se ainda mais essencial.
71% dos consumidores afirmam que
as empresas que demonstram empatia
durante a pandemia conquistaram sua
fidelidade.*
As políticas e os protocolos são essenciais
para operar uma empresa de sucesso.
No entanto, a rigidez deles pode causar um
conflito direto com a satisfação do cliente,
especialmente quando esse cliente não
estiver no controle das circunstâncias.
A grande maioria das equipes ajustou suas
políticas para possibilitar mais flexibilidade,
mas os agentes das melhores equipes têm
muito mais clareza, incentivo e treinamento
para colocar isso na prática.
83% dos profissionais de atendimento
dizem ter mudado suas políticas para
oferecer mais flexibilidade aos clientes
durante a pandemia.
*Salesforce Consumer & Workforce Series, maio a agosto de 2020.
Consulte a página 37 para ver mais segmentações de dados.
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Empatia e flexibilidade são as bases para um excelente
atendimento em 2020
Equipes com alto
desempenho vs.
baixo desempenho

Nível de concordância dos agentes com as seguintes afirmações

Total

74%

Tenho diretrizes
claras sobre o
quanto posso
ser flexível com
os clientes

88%

1,9x

74%

mais provável
46%

86%

71%

A gerência me
incentiva a ser
flexível com os
clientes

2,2x

70%

mais provável
40%

70%

Eu recebi
treinamento sobre
como demonstrar
empatia pelos
clientes

Equipes com alto
desempenho

Equipes com
desempenho moderado

83%
69%

1,9x
mais provável

44%

Equipes com baixo
desempenho
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01 As equipes estão

lidando com novos
padrões de interação
Oferecer um atendimento com empatia
pode demandar mais cuidados, mas não
necessariamente leva mais tempo. Os
clientes continuam a ter a expectativa
de resoluções rápidas e perfeitas. 83%
deles esperam interagir com alguém
imediatamente quando entram em
contato com uma empresa, e 82%
esperam resolver problemas complexos
conversando com alguém.*
Mais de dois em cada três profissionais
de atendimento consideram a qualidade
tão importante quanto a velocidade,
mas oferecer as duas coisas é quase
impossível. As autoavaliações mostram
uma oportunidade clara de melhoria
quando se trata de ajudar os clientes de
forma rápida e eficaz.
63% dos agentes afirmam ser difícil
equilibrar velocidade e qualidade.

Equilibrar velocidade e qualidade é um desafio
Como os profissionais de atendimento veem a qualidade e a velocidade

25%

afirmam que qualidade é mais
importante que velocidade

68%
afirmam que velocidade
é mais importante que
qualidade

Profissionais de atendimento afirmam que sua organização está se
destacando nos seguintes aspectos
Tempos de resposta
Tempos de atendimento
Resoluções no
primeiro contato
Tempos de espera

*"State of the Connected Customer", Salesforce, outubro de 2020.

afirmam que velocidade e qualidade
são igualmente importantes

7%

29%
26%
22%
20%
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01 As equipes estão

lidando com novos
padrões de interação
Conforme os clientes passam mais tempo
em casa com seus dispositivos e menos
tempo em lojas ou em seus ambientes de
trabalho, há uma aceleração na transição
para os canais digitais. Ao mesmo tempo, o
número de organizações que oferecem um
atendimento presencial ao cliente caiu de
maneira significativa, e canais como chats,
aplicativos de mensagens e suporte por
vídeo apresentaram aumentos de adoção na
casa dos dois dígitos. 87% dos profissionais
de atendimento dizem que os clientes
aumentaram o uso dos canais digitais
durante a pandemia.
Os clientes esperam que essa afinidade
com a interação digital dure além do
pico da pandemia, o que faz com que as
organizações de serviços antecipem seus
cronogramas de transformação digital.

Os clientes e as centrais de atendimento se tornaram digitais ao mesmo tempo
Proporção estimada das interações online com as empresas*
100%

50%

43%

64%

63%

59%

59%

Consumidores
Clientes empresariais

42%

0%
2019

2020

2021

Nível de uso dos canais pelas organizações de serviços**
Anualmente -2%

96%
94%

-3%
94%

-16%

+5%

+4%

+1%

+4%

+35%

+29%

+8%

72%

71%

70%

68%

67%

66%

64%

+21%

+15%

+42%

89%

92%
75%

69%

68%

69%

60%
52%

65%

60%
50%

51%

49%

46%

45%
32%

81% dos tomadores de decisões
dizem que estão acelerando as
iniciativas digitais.

Telefone

Email

Atendimento Formulários
online
presencial

Redes
sociais

Bases de
Portal do
conhecimento cliente

2018

Chat online/ Aplicativos de Texto/
suporte em mensagens
SMS
tempo real

2020

*"State of the Connected Customer", outubro de 2020.
**A taxa de crescimento anual é calculada com a fórmula (novo valor - valor antigo)/valor antigo.
Consulte a página 40 para ver mais segmentações de dados.

Aplicativo Comunidades
para
online
dispositivos
móveis

Suporte
por vídeo
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DESTAQUE | O futuro da voz
Conforme os assistentes de voz como Siri e Alexa se
tornam uma ferramenta comum para tarefas simples,
o possível papel deles no atendimento ao cliente torna-se
interessante. 57% dos profissionais de atendimento
acreditam que os assistentes de voz se tornarão um
canal de serviço importante.
Mas outra forma mais comum de pedir ajuda, o telefone,
continua sendo o canal preferido de muitas pessoas.
Os clientes classificam o telefone como o segundo
canal preferido (depois do email).*

Os agentes também preferem o telefone para problemas
complexos que demandam uma conversa e não acreditam
que o telefone será substituído no futuro. No entanto,
a forma como os agentes atendem e processam as
chamadas telefônicas está evoluindo. A maioria dos
agentes de atendimento (com exceção dos que trabalham
em equipes com menor desempenho) é mais propensa
a processar as ligações de voz por meio de um
computador do que por um telefone tradicional.

O telefone persiste, como um canal de serviço, mas evolui
Como os agentes estão lidando com as chamadas de clientes
Por meio de um console/
computador do agente

89%

dos profissionais de
atendimento afirmam
que o telefone sempre
terá um papel no
atendimento ao
cliente

76%

dos profissionais
de atendimento
preferem o
telefone para casos
complexos

*"State of the Connected Customer", outubro de 2020.

Total
Equipes com alto
desempenho
Equipes com
desempenho
moderado
Equipes com baixo
desempenho

Por meio de um
telefone tradicional
46%

54%

44%

56%

45%

55%
44%

56%
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Uma história de pioneirismo
Capacitar os agentes com voz maximiza
o tempo e cria visibilidade
Ao atender muitas chamadas que duravam de 30 a 60 segundos, a equipe
de sucesso do cliente da connectRN notou que elas não eram registradas de
forma precisa nos sistemas, o que afetava os resultados e causava problemas
de precisão nos números de resolução de casos ou nos relatórios de volume
de chamadas.
Assim, a connectRN utilizou uma nova solução de telefonia baseada em
nuvem para atender melhor a essas necessidades. O sistema registra e
compreende conversas por voz, ao mesmo tempo em que compartilha
insights e encaminhamentos com a alta gerência de forma eficiente.
Além disso, os agentes recebem recomendações de ações em tempo real.

3.100

Chamadas recebidas
nos primeiros 4 meses

1 mês

Da aquisição à produção
com a telefonia em nuvem

3x

Aumento no volume
de chamadas

14
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01 As equipes estão

lidando com novos
padrões de interação
Em 2018, descobrimos que as equipes
de atendimento ao cliente estavam
adicionando às métricas operacionais já
consagradas, vários KPIs à experiência
do cliente e ao retorno comercial. Essa
tendência continua, com taxas de aumento
bastante significativas para as equipes que
monitoram receita, redirecionamento de
casos e retenção de clientes.

A mudança das métricas de sucesso reflete os objetivos dos clientes
e das empresas
Métricas monitoradas pelas organizações de serviços
Anualmente* +9%

+57%

+38%

+13%

+11%

+3%

+19%

80%

79%

78%

78%

77%

77%

+31%

+29%

+0%

+19% +37%

+55%

87%

69%

80%
69%

70%

75%

65%

64%
57%

61%

60%

56%

61%
53%

51%

61%

51%

51%

44%
36%

71% dos profissionais de
atendimento dizem que mudaram
ou repriorizaram as métricas devido
à pandemia.
A satisfação do cliente continua sendo a
métrica mais essencial de atendimento.
Mas, agora, uma medida de sucesso
relativamente nova é o esforço do cliente,
que passa a figurar entre os KPIs mais
indispensáveis.

Satisfação
do cliente

Receita

Retenção
de clientes

Tempo
Tempo
Experiência Volume de
médio de médio de
do
casos dos
resposta atendimento funcionário
agentes

2018

Execução Resolução
do SLA no primeiro
contato

Valor da
vida útil
do cliente

Custo por
contato

Esforço Redirecionamento
do cliente

2020

Cinco principais indicadores de desempenho mais importantes para o atendimento**

1

Satisfação do cliente

2

Receita

3

Retenção de clientes

4

Esforço do cliente

5

Execução do SLA

*A taxa de crescimento anual é calculada com a fórmula (novo valor - valor antigo)/valor antigo.
**Base: entrevistados que monitoram a métrica correspondente.
Consulte a página 39 para ver mais segmentações de dados.
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A agilidade dos agentes
é essencial, conforme
aumenta a demanda
Os recursos permanecem estagnados enquanto as
cargas de trabalho aumentam
Mudanças nos seguintes aspectos durante a pandemia

Volume de casos
Orçamento
Número de
funcionários

54%
32%
19%
Aumentou

33%
40%

14%
28%

50%

31%

Permaneceu igual

Diminuiu

Como os profissionais de atendimento descrevem os clientes durante a pandemia

Mais ansiosos

81%

Mais exigentes

75%

Com casos mais
complexos

75%

Mais difíceis
de agradar

66%

Consulte a página 38 para ver mais segmentações.
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Os agentes ampliaram de forma
considerável a flexibilidade, os meios de
comunicação e as métricas de sucesso
para melhorar as experiências dos clientes.
No entanto, o aumento da demanda pelo
atendimento ao cliente não está sendo
atendido com mais recursos, já que as
empresas evitam aumentar o orçamento
em meio à incerteza econômica. De fato,
à medida que a maioria das organizações
recebe um número maior de pedidos de
suporte e atendimento, os orçamentos e
o número de funcionários continuam os
mesmos ou são reduzidos.
75% dos profissionais de
atendimento afirmam que gerenciar
o volume de casos se tornou mais
desafiador durante a pandemia.
Os agentes não estão enfrentando apenas
um maior fluxo de casos, mas um aumento
no seu grau de complexidade, com clientes
ansiosos que são cada vez mais difíceis de
agradar.

SALESFORCE RESE ARCH
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02 A agilidade dos agentes

é essencial, conforme
aumenta a demanda

As equipes recorrem à automação e à IA para aumentar a produtividade
Tomadores de decisões que relatam uso da IA pelas organizações

32%

*

32%
24%

2018

de aumento

2020

Profissionais de atendimento que descrevem as seguintes atividades como majoritariamente
automatizadas ou manuais
Majoritariamente
automatizadas
Coleta de informações
básicas

33%

67%

Solicitação de
feedback do cliente

65%

Classificação e
roteamento de casos

35%

63%

Recomendação de
melhores ações a seguir

Majoritariamente
manuais

60%

37%

A automação pode ajudar as equipes
a conseguirem aliviar as demandas
crescentes de atendimento ao cliente em
meio às crises. Tarefas repetitivas, como a
coleta de informações básicas e o registro
de atividades, podem causar o efeito duplo
de frustrar os clientes e, ao mesmo tempo,
prejudicar a produtividade dos agentes. Hoje,
a maioria dos profissionais de atendimento
relata que procedimentos como a coleta
de informações básicas e o feedback dos
clientes são majoritariamente automatizados.
Muitas vezes, a inteligência artificial (IA) é
a principal forma de automação, atuando
nos bastidores para gerar insights e
recomendações, preencher informações
ou acionar processos. Desde 2018, o número
de tomadores de decisões no setor de
serviços que relata o uso de IA aumentou
em aproximadamente um terço.

40%

Transcrição das interações
com os clientes

58%

42%

Processamento pós-caso

57%

43%

*A taxa de crescimento anual é calculada com a fórmula (novo valor - valor antigo)/valor antigo.
Consulte a página 42 para ver mais segmentações.

77% dos agentes afirmam que a
automação de tarefas rotineiras permite
que eles se concentrem em trabalhos
mais complexos; um aumento em
relação aos 69% de 2018.

SALESFORCE RESE ARCH
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DESTAQUE | O autoatendimento e os chatbots dão uma mãozinha (virtual)
Outra tática popular para diminuir os casos de alto volume
e baixa complexidade para os agentes é, em primeiro lugar,
fazer o redirecionamento desses casos desses casos a ele.
Cerca de quatro em cada cinco profissionais de atendimento
afirmam ter notado um aumento no autoatendimento durante
a pandemia, e quase dois terços atribuem a redução do
volume de casos a isso.

Quando pensamos em autoatendimento, logo imaginamos os
artigos da base de conhecimento e os fóruns da comunidade.
No entanto, o autoatendimento passou a envolver uma
ferramenta mais sofisticada: os chatbots. De 2018 para cá,
organizações de serviços aumentaram a adoção (que,
muitas vezes, são fundamentados em IA) em quase
dois terços.

O aumento da adoção de chatbots amplia o impacto do
autoatendimento
Nível de concordância dos profissionais de atendimento com as
seguintes afirmações

38%

Os clientes passaram a usar
mais o autoatendimento
durante a pandemia
Os canais de
autoatendimento
reduzem o volume de casos

Tomadores de decisões que relatam uso de chatbots pelas organizações

78%

de aumento

23%

66%

2018

2020

65% dos clientes preferem o autoatendimento para
assuntos simples.*
*"State of the Connected Customer", outubro de 2020.
Consulte a página 41 para ver mais segmentações de dados.

67%

**

**A taxa de crescimento anual é calculada com a fórmula
(novo valor - valor antigo)/valor antigo.

SALESFORCE RESE ARCH

S TAT E O F S E R V I C E , 4 A E DI Ç ÃO

19

02 A agilidade dos agentes

é essencial, conforme
aumenta a demanda

50% ou mais dos profissionais de
atendimento dizem que a pandemia
expôs lacunas ou deficiências moderadas
ou elevadas em vários fatores. A tecnologia
se destaca por oferecer maior margem
para melhorias, mas o estado atual dos
canais de atendimento, das operações
e dos conjuntos de habilidades também
se mostrou inadequado para o abalo
inesperado nos negócios.

As crises geram um foco em agilidade e resiliência
Como a COVID-19 expôs as seguintes condições
Deficiências de
tecnologia

20%

Deficiências dos canais
de atendimento

20%

39%
38%

28%

12%

28%

14%

Pontos fracos
operacionais

18%

39%

32%

Falhas de políticas/
protocolos

18%

39%

30%

Deficiências de
habilidades na equipe
Muito

16%

34%

Moderadamente

32%

Pouco

11%
13%
18%

Nem um pouco

Os tomadores de decisões têm um
grande apreço pelo papel dos dados na
identificação de quais recursos podem
e devem ser alocados (quando e onde),
conforme as condições mudam. 74%
dos tomadores de decisões afirmam que
passaram a depender mais dos dados do
que antes da pandemia.
Ainda assim, as organizações têm um
longo caminho a percorrer para criar
unidades de negócios ágeis que possam
se adaptar com rapidez ao que vier. 30%
dos tomadores de decisões se destacam
no uso de dados para tomar decisões
estratégicas de negócios.
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O atendimento se
estende às vendas,
ao marketing e
muito mais
Os clientes enxergam uma empresa como
um todo, e não como departamentos
individuais. Quando a jornada de
atendimento é desconexa, eles podem acabar
procurando a concorrência. 76% dos clientes
esperam interações consistentes entre os
departamentos, mas 53% afirmam que,
em geral, parece que os departamentos
de vendas, atendimento e marketing não
compartilham informações.*
O ponto de partida para oferecer as
experiências conectadas que os clientes
exigem é ter equipes coordenadas. Mais de
dois terços das empresas com alto desempenho
relatam haver um alinhamento entre marketing
e e-commerce, e um alinhamento ainda
maior (82%) com vendas. No entanto,
as empresas com baixo desempenho são
muito mais propensas a relatar estruturas
organizacionais desalinhadas.
88% das equipes de atendimento
compartilham metas e métricas com
as equipes de vendas; um aumento
em relação aos 81% de 2018.
*"State of the Connected Customer", outubro de 2020.
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As empresas com desempenho inferior são mais isoladas que seus
concorrentes
Profissionais de atendimento que afirmam estarem isolados das seguintes organizações

29%

Total

31%

29%

Marketing

45%

26%

30%

29%

E-commerce

46%

14%

18%

Vendas

17%
31%

Equipes com alto
desempenho

Equipes com
desempenho moderado

Equipes com baixo
desempenho

Base: profissionais de atendimento cuja empresa conta com tais equipes.
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03 O atendimento se

estende às vendas, ao
marketing e muito mais
As metas e métricas compartilhadas são um
parâmetro para proporcionar as experiências
que os clientes esperam ter, mas os profissionais
de atendimento sabem que a experiência de
um cliente é influenciada por muito mais que
suas interações com o atendimento.
79% dos profissionais de
atendimento dizem que é impossível
oferecer um excelente atendimento
sem uma visão completa das
interações do cliente.
Atualmente, a maioria das organizações de
serviços oferece aos membros da equipe uma
visão das interações do cliente com os
departamentos de vendas, e-commerce e
marketing, embora a maioria das organizações
com menor desempenho ainda não ofereça
isso. 83% das organizações de serviços usam
o mesmo sistema de CRM que seus colegas
de marketing e vendas.*
Transmitir todas essas informações para os
agentes continua sendo um ponto de atrito.
Pouco menos da metade (48%) dos agentes
diz que consegue encontrar o que precisa em
uma só tela, embora esse número seja um
aumento em relação aos 44% de 2018.
*Base: entrevistados que usam um sistema de CRM.

As principais equipes contam com uma visão abrangente do cliente
Equipes com alto
desempenho vs.
baixo desempenho

Agentes que afirmam ter uma visão completa e acessível das
seguintes interações com o cliente
81%

Total

71%

71%

Vendas

1,7x
mais provável

49%

80%

69%

67%

E-commerce

1,7x
mais provável

47%

74%

65%

65%

Marketing

1,7x

mais provável
44%

Base: agentes cuja empresa conta com tais equipes.

Nível de concordância dos agentes com as seguintes afirmações
Total

49

%

Consigo
encontrar todas
as informações
necessárias para
fazer meu trabalho
em uma única tela

Equipes com alto
desempenho

Equipes com
desempenho moderado

57%
48%

1,7x
mais provável

33%
Equipes com baixo
desempenho
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DESTAQUE | Parcerias com a TI sustentam a transformação
do atendimento
Conforme o atendimento se torna cada vez mais digital e há
uma expectativa de experiências conectadas, as parcerias
com a TI tornam-se essenciais. 88% dos tomadores de
decisões consideram a TI um parceiro estratégico.

Com a solidificação das estratégias digitais e a continuidade
dos investimentos, a influência da tecnologia nas experiências
dos funcionários de atendimento melhorou de forma
significativa.

Para a maioria das organizações de serviços, a estratégia e a
seleção de tecnologia são esforços conjuntos com a TI. Como
um sinal da importância de uma TI robusta em um mundo
que prioriza a tecnologia digital, apenas 6% dos tomadores
de decisões dizem tomar suas decisões de tecnologia sem o
envolvimento da TI.

77% dos agentes afirmam ter as ferramentas e tecnologias
necessárias para trabalhar; um aumento em relação aos
69% de 2018.

Os kits de ferramentas de atendimento se tornam mais avançados à medida que as parcerias com a TI se consolidam
Profissionais de atendimento que afirmam que seus agentes
dispõem todas as ferramentas e tecnologias necessárias

Equipes com alto
desempenho vs.
baixo desempenho

Como os tomadores de decisões descrevem o envolvimento
da TI nas decisões sobre tecnologia de atendimento
6%

Equipes com alto
desempenho

Total

78

%

25%

Equipes com
desempenho
moderado

Equipes com baixo
desempenho

afirmam não envolver
a TI nas decisões

88%

78%

1,7x
mais provável

52%

afirmam que a TI
é o único tomador
de decisões

68%

afirmam que as decisões
são uma parceria entre a TI
e o atendimento

SALESFORCE RESE ARCH
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O gerenciamento da equipe
assume um novo formato
As equipes de atendimento continuam conectadas, apesar de
estarem amplamente difusas
Profissionais de atendimento que trabalham de casa
Outros 28% não sabem
se vão trabalhar de casa
em 2021.

54%

29%
19%

2019

2020

2021
(previsão)
Equipes com alto
desempenho vs.
baixo desempenho

Nível de concordância dos agentes com as seguintes afirmações

77%

Consigo
acessar
remotamente
todos os dados
e informações
de que preciso

72%

Tenho todas
as ferramentas
e tecnologias
de que preciso
para trabalhar
remotamente

72%

Consigo oferecer
excelentes
experiências ao
cliente a partir
de casa

Total

Equipes com alto
desempenho

87%

1,6x

77%

mais provável

56%

84%

1,9x

72%

mais provável

45%

80%
70%
58%
Equipes com
desempenho moderado

1,4x
mais provável

Equipes com baixo
desempenho

O atendimento ao cliente, a TI e
praticamente todas as outras equipes do
mundo todo estão passando por uma
mudança extraordinária e inesperada em
massa em direção ao trabalho remoto.
No momento da nossa pesquisa, mais da
metade dos profissionais de atendimento
em todo o mundo estava trabalhando de
casa; um número quase três vezes maior
que o de 2019. Além disso, a maioria
espera trabalhar remotamente em 2021 ou
continua sem saber sobre seu futuro local
de trabalho.
Apesar das novas realidades, os profissionais
de atendimento estão, de forma geral,
satisfeitos com a qualidade do atendimento
que conseguem oferecer fora da loja, do
escritório ou da central de atendimento.
Uma maioria considerável também afirma
ter acesso às tecnologias e informações
necessárias para fazer seu trabalho de
qualquer lugar, e as equipes com alto
desempenho são particularmente
conectadas.
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Uma história de pioneirismo
A transformação digital ajuda a VIZIO a se ajustar
facilmente ao trabalho remoto em tempos de crise
A VIZIO é a principal marca de HDTV e sound bars da América do Norte,
com mais de 70 milhões de clientes e uma missão simples de atendimento
ao cliente: ajudar as pessoas.
Quando começaram a ouvir sobre possíveis ordens de isolamento social,
os líderes de atendimento adotaram uma abordagem proativa para
configurar ambientes de trabalho de casa para uma equipe de 380 agentes,
garantindo que todos se sentissem conectados e apoiados.
Uma transição feita em 2019 para um novo console de atendimento
trazia uma interface intuitiva, simples e com exibição contextual, além
de uma base de conhecimento integrada para ajudar a resolver casos
rapidamente em um ambiente residencial. Ao oferecer atendimento por
meio de canais digitais como chat, SMS, redes sociais e autoatendimento,
a VIZIO conseguiu manter as operações de suporte mesmo quando a
crise de saúde afetou seu call center terceirizado.

15%

de redução no tempo
médio de atendimento

4x

mais produtividade
dos agentes no chat
em comparação com
o telefone

24
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04 O gerenciamento da equipe

assume um novo formato

As equipes têm dificuldades para se adaptar ao novo normal
Como os profissionais de atendimento vêem as organizações se destacarem nos
seguintes aspectos
Total

30%

Monitoramento
da saúde dos
funcionários

25%

Treinamento
remoto de
funcionários

22%

Alocação de
pessoal de acordo
com o volume/
demanda dos casos

20%

Previsão do
volume/demanda
dos casos

19%

Integração
remota de novos
funcionários

49%

Obviamente, o gerenciamento de
funcionários remotos durante a pandemia
tem seus desafios. Poucos profissionais
de atendimento, por exemplo, dizem que
se destacam no treinamento remoto de
funcionários e na integração de novos
funcionários.

23%
12%

39%
19%
11%

37%
16%

Equipes com
desempenho moderado

9%

Equipes com baixo
desempenho
35%

14%
8%

30%
15%
10%

Equipes com alto
desempenho

As empresas que reabriram seus espaços
físicos para os funcionários (ou que nem
chegaram a fechá-los) enfrentam um conjunto
diferente de obstáculos. Considerando-se que
o "distanciamento social" e o "rastreamento
de contatos" eram conceitos estranhos para a
maioria das pessoas no início de 2020, não é
surpresa alguma ver que poucas organizações
se saíram muito bem em questões relacionadas
à segurança dos funcionários e à prevenção
contra surtos.
As equipes com alto desempenho, assim
como na maioria das medidas, têm mais
confiança nos seus recursos nessa área. No
entanto, é notável observar que nem mesmo
elas alegam ter o domínio dessas questões,
à exceção do distanciamento social.
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04 O gerenciamento da equipe

assume um novo formato

Conforme a própria natureza do trabalho
evolui diante de seus olhos, os líderes de
atendimento buscam novos modelos de
alocação de pessoal que acomodem as novas
realidades fiscais, proporcionem mobilidade
e oportunidades aos funcionários, e atendam
às demandas dos negócios.

Os modelos de alocação de pessoal evoluem para além das
contratações diretas
Modelos de alocação de pessoal relatados pelos tomadores de decisões
Contratações diretas em
período integral

95%

Contratações diretas
em meio período

51%

Prestadores de serviços/
funcionários temporários
Compartilhamento
de trabalho

43%
23%

Embora a contratação de funcionários em
período integral continue sendo o método
padrão, mais da metade das equipes também
tem equipes que trabalham em meio período.
À medida que as necessidades de atendimento
variam, 43% das equipes utilizam prestadores
de serviços ou funcionários temporários.
Em um cenário de lojas fechadas, linhas de
produção inativas e outros desdobramentos
de negócios pautados pela crise, o que têm
impedido os funcionários de trabalhar, muitas
organizações de serviços estão atendendo às
necessidades de alocação de pessoal, pelo
menos em parte, pedindo ajuda a outros
departamentos.
62% das organizações de serviços
trouxeram funcionários de outros
departamentos para funções de
suporte e atendimento.

Consulte a página 38 para ver mais segmentações.
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Os planos de
carreira entram
em foco
Em 2018, os líderes de serviços nos
contaram como seus departamentos,
que sempre haviam sido considerados
centros de custos, estavam fazendo
a transição para tornarem-se ativos
estratégicos de suas empresas. Em
meio a uma crise econômica na qual
a retenção de clientes é fundamental,
o valor de um excelente atendimento
ao cliente fica ainda mais claro. Quase
quatro em cada cinco agentes entendem
o impacto do seu trabalho sobre os
negócios, e quase o mesmo número
também percebe uma maior valorização
por parte da gestão.
Além de sua função central de manter os
clientes satisfeitos, com a tendência de as
equipes de atendimento operarem como
canais de vendas novos e valiosos, elas
passam a ser cada vez mais valorizadas,
principalmente nas organizações com
alto desempenho.
As empresas com alto desempenho
são 81% mais propensas que as de
baixo desempenho a incentivarem
os agentes a fazerem vendas
incrementais.*
*A taxa de crescimento anual é calculada com a fórmula
(novo valor - valor antigo)/valor antigo.
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O atendimento passa a desempenhar um papel mais importante
Equipes com alto
desempenho vs.
baixo desempenho

Profissionais de atendimento que afirmam que a gestão passou a
reconhecer mais o valor estratégico do atendimento durante a pandemia
Total

78%

Equipes com alto
desempenho
Equipes com
desempenho moderado
Equipes com baixo
desempenho

86%

1,5x

78%

mais provável
59%

Agentes que veem uma ligação direta entre seu
trabalho e o desempenho da empresa

Total

79%

Equipes com alto
desempenho
Equipes com
desempenho moderado

89%

1,5x

78%

mais provável

Equipes com baixo
desempenho

61%

Agentes que afirmam serem incentivados a fazerem vendas incrementais aos clientes

Total

54%

Equipes com alto
desempenho
Equipes com
desempenho moderado
Equipes com baixo
desempenho

66%
51%

1,8x
mais provável

37%
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05 Os planos de carreira

entram em foco

As habilidades comportamentais são valorizadas, conforme as equipes
de atendimento ampliam seu escopo

As habilidades exigidas dos agentes
estão se tornando mais amplas e
mais complexas que as competências
tradicionalmente associadas à função.
Habilidades
comportamentais

As habilidades técnicas, como
conhecimentos sobre produtos e
competências digitais, são altamente
valorizadas, o que indica a importância
de que os agentes atuem como
consultores confiáveis com os
conhecimentos necessários e trabalhem
em um ambiente de atendimento
cada vez mais online. No entanto, em
última análise, essas habilidades são
aperfeiçoadas de maneira contínua,
conforme as ofertas e tecnologias
se desenvolvem. Já as habilidades
comportamentais também estão
em demanda, como comunicação,
adaptabilidade e empatia.

Comunicação

76%

Habilidades
de escuta
Adaptabilidade
Gestão do
tempo
Empatia

Habilidades
técnicas

77% dos agentes afirmam que sua
função é mais estratégica que há
dois anos; um aumento em relação
aos 71% de 2018.

Importância das habilidades para a equipe de suporte e atendimento

71%

26%

62%

35%

60%
57%

Conhecimentos
sobre produtos
Competências
digitais

23%

Muito importante

38%

5%

42%

Consulte a página 43 para ver mais segmentações de dados.

3%
3%

29%

Relativamente
importante

3%

36%

68%
51%

1%

3%
7%

Pouco importante
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05 Os planos de carreira

entram em foco

Com responsabilidades dinâmicas e mais
complexas, além de um futuro incerto
em termos de negócios e de clientes,
as organizações de serviços continuam
investindo em ferramentas e programas
para capacitar a equipe com os conjuntos
de habilidades necessárias para suas
funções em constante evolução.

Os investimentos em treinamento e as crescentes perspectivas de
carreira continuam existindo em meio a uma recessão econômica

77%

79%
67%
61%

59%
54%

55% dos agentes afirmam precisar
de um melhor treinamento para
fazer bem o seu trabalho.
A adoção de recursos de treinamento
sob demanda que possibilitam
aos profissionais de atendimento
aprenderem quando e onde seja
mais conveniente tem aumentado
significativamente, junto ao número de
agentes com um plano de carreira claro.

Tomadores de decisões
que fazem investimentos
significativos no
treinamento dos agentes

Agentes que veem um
plano de carreira claro

2018

Consulte a página 43 para ver mais segmentações de dados.

2020

Profissionais de
atendimento com
acesso a treinamento
sob demanda
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DESTAQUE | A representatividade é importante
Conforme as desigualdades persistentes (principalmente as
relacionadas aquelas injustiças raciais sistêmicas) ganham
destaque no debate pela sociedade, as empresas são convocadas
a se posicionar sobre a igualdade, começando em seus
próprios ambientes de trabalho. Muitas marcas têm assumido
um posicionamento de protagonismo e inequívoco em apoio
às minorias com baixa representatividade, reconhecendo isso
não só como o certo a se fazer, mas também como parte de
seu compromisso de atender às expectativas dos clientes.

Em última análise, as ações valem mais que as palavras, e as
organizações de serviços (como outras unidades de negócios)
têm muito trabalho a fazer na busca de um futuro mais
igualitário. Quase um terço dos profissionais de atendimento
afirma que há uma diversidade excelente na equipe,
e um número ainda menor diz o mesmo sobre liderança.
Os colaboradores fazem uma avaliação ainda mais contundente
que os gerentes, principalmente no que diz respeito à
representatividade em cargos seniores.

88% dos clientes acreditam que as empresas são
responsáveis por contratar uma equipe que represente
suas comunidades.*

As organizações de serviços têm um problema de diversidade
Profissionais de atendimento que consideram a diversidade de suas
organizações como excelente
34%

30%

32%

Tomadores de decisões
23%

Equipe

Liderança

*"State of the Connected Customer", outubro de 2020.

Agentes
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A evolução do atendimento
em campo gera receita
Os investimentos no atendimento em campo continuam,
apesar da pandemia
Tomadores de decisões que fazem as seguintes afirmações*

80%

O atendimento em
campo gera uma
receita significativa

75%

Estamos fazendo
investimentos
significativos em
funcionários móveis

71%
69%

2018

2020

O crescimento do atendimento em campo
é uma grande tendência do atendimento ao
cliente há vários anos, mas a crise de saúde
pública ameaçou atrapalhar a trajetória
de uma função que depende da interação
presencial. No entanto, mais de dois terços
dos consumidores continuam em busca de
um atendimento que venha até eles.
70% dos consumidores afirmam
continuarem preferindo um
atendimento presencial às
alternativas.**
Seguindo as demandas do mercado,
os tomadores de decisões continuam
interessados no futuro do atendimento
em campo: desde 2018, houve um declínio
insignificante no número de investimentos
feitos em funcionários móveis e uma
pequena redução no número deles que
consideram o atendimento em campo uma
fonte importante de receita.
80% dos tomadores de decisões
dizem que o atendimento em
campo é essencial para sua
estratégia geral.*

*Base: entrevistados de empresas que oferecem atendimento em campo.
Consulte a página 44 para ver mais segmentações.

**Salesforce Consumer & Workforce Series, maio a agosto de 2020.
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Uma história de pioneirismo
A Fike acelera seu programa digital para
atender melhor aos clientes
Quando a COVID-19 chegou, a Fike acelerou rapidamente seu plano de
transformação digital e migrou totalmente para o trabalho remoto em dois dias.
A empresa já estava em uma jornada há seis meses para implementar uma
nova solução de atendimento em campo, que substituiria um sistema
complexo, caro e demorado de técnicos que se deslocavam por via aérea para
fazer visitas locais sempre que necessário. Essa solução possibilitava que a Fike
combinasse seus conjuntos de habilidades com as oportunidades criadas pelos
despachantes para planejar os técnicos da melhor forma possível.
Por causa da COVID-19, a Fike também implementou uma solução para
possibilitar que os agentes implementem facilmente uma chamada de
vídeo em tempo real para atender às necessidades do cliente em um
mundo que prioriza o atendimento remoto. Agora, a empresa é capaz de
conectar técnicos e instrutores especializados com os técnicos in loco para
treiná-los e resolver problemas remotamente por meio de vídeo, medições
de realidade aumentada, diagramas digitais e muito mais.

90%

de redução
nos custos com
viagens

70%

de redução nos custos com
o atendimento ao cliente

32
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06 A evolução do atendimento em

campo gera receita

Uma análise dos recursos do atendimento em campo
Funcionários móveis afirmam que sua organização se destaca
nos seguintes aspectos*
Total

41%

Comunicação
com os clientes

36%

Colaboração
com os colegas

33%

Atualidade das
informações sobre
clientes/casos

30%

Gerenciamento
de inventário e
ativos

30

Artigos de
conhecimento/
informações

%

27%

34%

52%
30%

3,2x
mais provável

16%
49%
26%

3,1x
mais provável

16%
46%
24%

3,1x
mais provável

15%
46%
22%

3,0x
mais provável

14%
42%
22%
10%

Equipes com alto
desempenho

3,9x
mais provável

16%

Despacho

61%

Equipes com alto
desempenho vs.
baixo desempenho

Em uma era de informações e comunicações
sob demanda, o atendimento em campo
evoluiu, abandonando as janelas de
horários de visita e os técnicos anônimos.
Os funcionários móveis e os despachantes
dependem muito das ferramentas digitais,
mas ainda acham que há uma grande
oportunidade de melhoria para vários
recursos, mesmo nas equipes com alto
desempenho.

Equipes com
desempenho moderado

*Base: entrevistados de organizações que oferecem atendimento em campo.

4,1x
mais provável
Equipes com baixo
desempenho

75% dos funcionários móveis
afirmam que as operações de
campo estão conectadas ao serviço
principal da organização.
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DESTAQUE | Protegendo uns aos outros durante uma pandemia
Em muitos casos, os funcionários móveis são considerados
essenciais pelas empresas e pelos governos durante os
períodos de restrições e confinamento. Embora tenhamos
dado muita atenção ao papel que esses funcionários
desempenham no atendimento das necessidades básicas e
na manutenção das atividades econômicas de base, também
é importante nos concentrarmos nas ações que as empresas
realizam para manter a segurança de funcionários e clientes.

Felizmente, a maioria dos funcionários móveis relata que
seus empregadores adotaram medidas suficientes em prol
de sua saúde (e da saúde dos clientes atendidos). Ainda não
sabemos como será o futuro, mas, assim como na maioria dos
outros aspectos da vida e dos negócios, provavelmente não
voltaremos ao antigo normal.

80% dos funcionários móveis dizem que seu empregador
adotou as medidas necessárias para mantê-los seguros
durante a pandemia.

Os empregadores demonstram um compromisso com a saúde dos funcionários móveis
Funcionários móveis afirmam que seus empregadores ofereceram os seguintes elementos durante a pandemia
Melhores práticas de
limpeza/higienização

74%

Medidas de
distanciamento físico

73%

Equipamentos de proteção
individual (EPI)
Treinamento sobre interações
seguras com os clientes
Verificações frequentes do
bem-estar dos funcionários

71%

65%

60%

68% dos funcionários móveis acreditam que
a pandemia transformou o atendimento em
campo para sempre.
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DE OLHO NO FUTURO | Tornando o atendimento inclusivo e acessível
A pandemia reforçou a importância de uma prestação
de serviços que pode ser realizada de qualquer lugar. Ela
também destacou a importância da acessibilidade para todos,
independentemente de necessidades especiais visíveis ou

invisíveis. No entanto, embora a maioria dos profissionais
de atendimento afirme ter políticas, processos e tecnologias
acessíveis para clientes e funcionários, poucos consideram ter
um atendimento e carreiras realmente acessíveis na prática.

Apesar dos esforços, a acessibilidade para clientes e funcionários continua desafiadora
Profissionais de atendimento afirmam ter os seguintes
elementos em vigor para garantir a acessibilidade para
clientes e funcionários

Profissionais de atendimento afirmam oferecer as acomodações
adequadas para clientes e funcionários com as seguintes
necessidades especiais
80%

Políticas formalizadas

71%

Deficiências físicas

68%

80%

61%

Deficiências de fala

57%

78%

A tecnologia ideal

80%

78%

Processos definidos

58%

Deficiências auditivas

57%
58%

Deficiências visuais

55%

79%
55%
53%

Deficiências cognitivas
Para clientes

Para funcionários
Para clientes

Consulte a página 45 para ver mais segmentações de dados.

Para funcionários

APÊNDICE
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Nível de concordância dos profissionais de atendimento com as seguintes afirmações
87%

Mudamos os fluxos de
trabalho e os processos
devido à pandemia

84%

86%
88%

83%
80%

83%
69%

84%
85%

Nossas necessidades de
tecnologia mudaram
devido à pandemia

79%
79%

80%
71%

82%
86%

Investimos em
novas tecnologias
devido à pandemia*

82%
75%

75%
65%

A gestão compreende melhor
o valor estratégico do suporte
e do atendimento durante a
pandemia

76%
86%

81%

78%

78%

59%

77%
77%

A forma como interagimos
com os clientes mudou
devido à pandemia

74%

73%

65%

66%

76%
78%

Mudamos ou repriorizamos
novamente as métricas/
KPIs devido à pandemia

73%
68%

70%

71%

58%

74%

78%

Dependemos mais dos
dados agora do que antes
da pandemia

*Base: tomadores de decisões.

81%

77%

Mudamos políticas para
oferecer mais flexibilidade
aos clientes durante a
pandemia

Equipes com alto
desempenho

82%

70%

69%

57%
Equipes com
desempenho moderado

Equipes com baixo
desempenho

69%

B2B2C

B2B

B2C
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Mudanças nos seguintes aspectos durante a pandemia

Orçamento
Equipes com alto
desempenho
Equipes com
desempenho moderado
Equipes com baixo
desempenho

37%

40%

29%

22%

Aumentou

40%

48%

Permaneceu igual

Organizações de serviços que usaram mão de obra
de outros departamentos durante a pandemia
24%

30%

30%

24%

47%

61%
29%

16%

51%

32%

Equipes com baixo
desempenho

15%

51%

33%

Permaneceu igual

Equipes com baixo desempenho

68%

Equipes com
desempenho moderado

Aumentou

Equipes com desempenho moderado

Diminuiu

Número de funcionários
Equipes com alto
desempenho

Equipes com alto desempenho

Diminuiu

52%

38
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Métricas monitoradas pelas organizações de serviços
93%
88%
83%
79%

86%

85%

79%
70%

69%
65%

83%

79%

81%
77%

78%
67%

66%

85%
78%

76%

75%

68%

65%
56%

72%

68%

65%

71%
63%

59%

59%

57%

54%
49%

46%

42%

41%

Satisfação
do cliente

Tempo
médio de
resposta

Receita

Retenção
de clientes

Tempo
médio de
atendimento

Volume de
casos dos
agentes

Equipes com alto
desempenho

Experiência
do
funcionário

Execução
do SLA

Equipes com desempenho
moderado

Resolução
no primeiro
contato

Custo por
contato

Valor da
vida útil
do cliente

Esforço
do cliente

Equipes com baixo
desempenho

Cinco principais indicadores de desempenho mais importantes para o atendimento*
Equipes com alto desempenho

Equipes com desempenho moderado

Equipes com baixo desempenho

1

Satisfação do cliente

1

Satisfação do cliente

1

Receita

2

Esforço do cliente

2

Receita

2

Satisfação do cliente

3

Retenção de clientes

3

Retenção de clientes

3

Tempo médio de atendimento

4

Valor da vida útil do cliente

4

Esforço do cliente

4

Execução do SLA

5

Receita

5

Execução do SLA

5

Retenção de clientes

*Base: entrevistados que monitoram a métrica correspondente.

55%
43%

Deflexão
de casos
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Nível de uso dos canais pelas equipes de atendimento

94% 94% 94%

92% 93%
87%
75% 75% 76% 76%
72%
60%

78%

75%
70%

69%
58%

75%

74%
68%

57%

73%

66%

65%

66% 65%
58%

54%

53%

66%
58%
49%

49%

60%
53%
49%
42%

43%
35%

Telefone

Email

Atendimento Formulários
presencial
online

Redes
sociais

Equipes com alto
desempenho

Bases de
Portais de
conhecimento clientes

Chat online/
suporte em
tempo real

Equipes com
desempenho moderado

Aplicativos
de
mensagens

Texto/SMS

Equipes com baixo
desempenho

Aplicativos
móveis

Comunidades
online

Suporte
por vídeo
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Tomadores de decisões que
relatam uso de IA pelas equipes

Tomadores de decisões que relatam
uso de chatbots pelas equipes
Aumento*

Equipes
com alto
desempenho

34%
46%

Equipes com
desempenho
moderado
Equipes
com baixo
desempenho

21%
30%

12%
18%

2018

Aumento*

+35%

Equipes
com alto
desempenho

+44%

Equipes com
desempenho
moderado

+50%

Equipes
com baixo
desempenho

2020

27%
48%

20%
38%

13%

2020

Aumento*
25%

B2B2C

35%

15%

B2B

37%

22%

B2C

32%

2018

+40%

Aumento*

B2B

+45%

B2C

*A taxa de aumento é calculada com a fórmula (novo valor - valor antigo)/valor antigo.

23%

B2B2C

+147%

2020

+92%

+96%

26%

2018

+74%

40%

13%
40%

20%
39%

2018

2020

+61%

+208%

+95%
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Profissionais de atendimento que descrevem as seguintes atividades como majoritariamente
automatizadas ou manuais
Equipes com alto
desempenho

Equipes com
desempenho moderado

Majoritariamente Majoritariamente
automatizadas
manuais

Majoritariamente Majoritariamente
automatizadas
manuais

Equipes com baixo
desempenho
Majoritariamente
automatizadas

Majoritariamente
manuais

Coleta de
informações básicas

75%

25%

67%

33%

46%

54%

Solicitação de
feedback do cliente

74%

26%

65%

35%

44%

56%

Classificação e
roteamento de casos

73%

27%

62%

Recomendação de
melhores ações a seguir

71%

29%

58%

42%

38%

62%

38%

42%

58%

Transcrição das
interações com os clientes

67%

33%

56%

44%

40%

60%

Processamento pós-caso

68%

32%

54%

46%

40%

60%
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Profissionais de atendimento que
classificam as seguintes habilidades
de sua equipe como avançadas
76%

Conhecimentos
sobre produtos

65%
44%

43

Nível de concordância dos profissionais
de atendimento com as seguintes
afirmações
87%

Estamos fazendo
investimentos significativos
no treinamento de agentes*

78%
59%

75%

Comunicação

64%

Tenho um plano claro de
crescimento profissional**

39%

Habilidades
de escuta

83%
66%
36%

72%
60%
38%
67%

Adaptabilidade

Tenho acesso a treinamento
sob demanda

54%

71%
59%
48%

35%

Gestão do
tempo

Competências
digitais

64%
49%
31%
63%
47%

Equipes com alto
desempenho

31%
62%

Empatia

51%
32%

Equipes com alto
desempenho

Equipes com
desempenho moderado

55%

Preciso de um treinamento
melhor para fazer bem meu
trabalho**

Equipes com baixo
desempenho
*Base: tomadores de decisões.
**Base: agentes.

54%
62%
Equipes com
desempenho moderado

Equipes com baixo
desempenho
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Nível de concordância dos tomadores de decisões com as seguintes afirmações
86%
80%

O atendimento em
campo é essencial para
nossa estratégia geral

62%
84%

O atendimento em campo
gera uma receita significativa

78%
75%
73%

74%
55%

71%
70%
64%

80%

Estamos fazendo
investimentos significativos
em funcionários móveis

Equipes com alto
desempenho

84%
79%
78%

65%
46%
Equipes com
desempenho moderado

Equipes com baixo
desempenho

B2B2C

B2B

B2C

Nível de concordância dos funcionários móveis com as
seguintes afirmações
Meu empregador comunicou as
políticas e os procedimentos da
pandemia para os clientes de
forma eficaz

89%
83%
62%

Meu empregador comunicou as
políticas e os procedimentos
da pandemia internamente de
forma eficaz

88%
80%
60%

Meu empregador adotou as
medidas necessárias para manter
minha segurança em campo
durante a pandemia*
Equipes com alto
desempenho

*Somente funcionários móveis.

89%
82%
52%
Equipes com
desempenho moderado

Equipes com baixo
desempenho

Todos os dados se baseiam nas respostas dos tomadores de decisões que
trabalham em organizações com operações de atendimento em campo,
funcionários móveis ou despachantes.
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Como os profissionais de atendimento
relatam a oferta de clientes com as
seguintes necessidades especiais

78%

Deficiências
físicas

Deficiências
de fala

Deficiências
cognitivas

Deficiências
auditivas

Deficiências
visuais

Equipes com alto
desempenho

71%
55%
72%
59%
44%
65%
53%
41%
68%
56%
43%
68%
55%
43%
Equipes com
desempenho moderado

Equipes com baixo
desempenho

45

Como os profissionais de atendimento
relatam a oferta de funcionários com as
seguintes necessidades especiais

75%

Deficiências
físicas

Deficiências
de fala

Deficiências
auditivas

Deficiências
visuais

Deficiências
cognitivas

Equipes com alto
desempenho

67%
52%
68%
55%
40%
68%
54%
40%
67%
52%
38%
63%
51%
36%

Equipes com
desempenho moderado

Equipes com baixo
desempenho

DADOS
DEMOGRÁFICOS
DA PESQUISA
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Dados demográficos da pesquisa
País

Modelo de negócios

África do Sul....................................................... 4%

Reino Unido....................................................... 4%

B2C................................................................... 47%

Alemanha........................................................... 4%

Singapura........................................................... 3%

B2B.................................................................... 23%

Argentina............................................................ 4%

Suécia............................................................... <1%

B2B2C............................................................... 29%

Austrália.............................................................. 3%

Suíça................................................................... 1%

Bélgica................................................................ 2%

Tailândia............................................................. 3%

Brasil................................................................... 4%

Vietnã................................................................. 3%

Canadá............................................................... 4%

VP ou superior................................................... 7%

Coreia do Sul..................................................... 4%
Dinamarca........................................................ <1%
Emirados Árabes Unidos.................................. 1%

Senioridade

Setor

Líder de equipe, gerente ou diretor.............. 43%
Colaborador..................................................... 50%

Espanha.............................................................. 8%

Automotivo........................................................ 3%

Estados Unidos.................................................. 7%

Bens de consumo............................................. 8%

Filipinas.............................................................. 4%

Ciências da vida ou biotecnologia.................. 1%

Finlândia........................................................... <1%

Comunicações................................................... 5%

França................................................................. 4%

Energia e serviços públicos.............................. 3%

Holanda.............................................................. 4%

Governo.............................................................. 6%

Agente de loja/escritório................................ 67%

Hong Kong......................................................... 3%

Hospitalidade.................................................... 4%

Funcionário móvel.......................................... 23%

Índia.................................................................... 4%

Manufatura........................................................ 9%

Despachante...................................................... 9%

Indonésia........................................................... 3%

Mídia e entretenimento................................... 3%

Israel................................................................. <1%

Outros................................................................. 7%

Itália.................................................................... 4%

Saúde.................................................................. 8%

Japão.................................................................. 4%

Sem fins lucrativos............................................ 2%

Malásia............................................................... 3%

Serviços financeiros.......................................... 7%

México................................................................ 4%

Serviços profissionais ou de negócios.......... 11%

Noruega........................................................... <1%

Varejo.................................................................. 9%

Nova Zelândia.................................................... 1%

Tecnologia.......................................................... 8%

Polônia............................................................... 4%

Transporte.......................................................... 5%

Funções dos
colaboradores
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Quer saber mais?

Segmentação por país e setor

Salesforce Service Cloud

Interaja com os dados do "State of Service"
no Tableau.

Saiba como o Service Cloud e a plataforma
Customer 360 ajudam a prestar um atendimento
confiável de qualquer lugar.

EXPLORE OS DADOS >

FAÇA UM TOUR >

O blog 360
Atualize-se com as dicas e os truques
mais recentes sobre tudo relacionado ao
atendimento ao cliente.
LEIA O BLOG >
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