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Apresentação

Nossa pesquisa sobre experiência do cliente mostra que a
interação com a marca no momento da compra de um produto
ou serviço é extremamente importante para o cliente brasileiro.
De todos os países que participaram deste estudo, o Brasil
é o que atribui mais importância à experiência do cliente
na decisão sobre uma compra. Para a grande maioria dos
consumidores, o atendimento e o serviço prestado por uma
dada empresa desempenham um papel relevante na criação
dessa experiência.
E por que esse assunto interessa? Porque marcas que
oferecem uma experiência melhor podem cobrar mais por
isso. O consumidor brasileiro, por exemplo, aceita pagar
cerca de 20% a mais por ingressos para eventos esportivos
caso a experiência de compra seja satisfatória. No caso dos
restaurantes, essa diferença de preço é de cerca de 17% e por
uma assinatura de TV a cabo chega a 15%.
Investir em bons produtos e serviços traz um retorno tangível,
mas exige foco no entendimento das demandas do cliente.
Neste relatório, baseado em nossa pesquisa, destacamos
alguns dos principais fatores com que as empresas devem se
preocupar para oferecer uma experiência de excelência aos
seus clientes e obter benefícios a partir dessa relação.
Boa leitura!
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Sócio-presidente
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David Morrell
Sócio e especialista
em Customer
PwC Brasil

Visão geral

Quando a empresa oferece uma experiência
personalizada, os clientes passam a comprar
com mais frequência, tornam-se leais à marca
e compartilham suas vivências com os amigos.
É isso o que toda empresa busca. Mas este
estudo mostra que os clientes, em grande
parte, ainda se sentem decepcionados com
suas experiências de compra. Chamamos isso
de experiência desconectada: as empresas
podem promover a tecnologia mais atual
ou o design mais interessante, mas não se
concentram – nem investem – nos aspectos da
experiência que são mais importantes
para o cliente.

O que agrega para uma boa experiência?
Velocidade, conveniência, consistência, simpatia
e um grande fator de conexão: o toque humano.
Ou seja, a capacidade de criar conexões reais
fazendo a tecnologia parecer mais humana e
dando aos funcionários o que eles precisam
para criar experiências melhores para os
clientes. As pessoas são cada vez mais leais
a varejistas, produtos, marcas e dispositivos
que fornecem valor excepcional, de modo
consistente, com o mínimo de atrito ou estresse.
O desafio: usar novas tecnologias com o
propósito de tornar a experiência mais humana
– sem criar frustrações para os clientes
– e, ao mesmo tempo, delegar funções e
responsabilidades aos funcionários.
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5 fatores importantes

1.

O valor da experiência.
Uma experiência personalizada pode
gerar muitas recompensas. Entre elas,
a possibilidade de aumentar em até
23% o preço de produtos e serviços, a
fidelização dos clientes e a disposição de
compartilhar dados pessoais.

2.

As empresas precisam fazer
o essencial.
Velocidade, conveniência e um atendimento
prestativo são os principais aspectos de
uma boa experiência: para mais de 80%
dos consumidores brasileiros, esses fatores
são muito importantes. Para acertar nesses
pontos, as empresas devem priorizar seu
investimento em tecnologia, focando em
benefícios ao cliente.

3.

A interação dos colaboradores é um
elemento fundamental.
A interação humana é importante hoje
e continuará sendo nos próximos anos.
Mesmo com os avanços da tecnologia,
68% dos brasileiros e 75% dos
consumidores globais esperam interagir
mais com pessoas do que com serviços
automatizados. Além disso, esperam que
a tecnologia por trás da interação humana
seja transparente e discreta em todos os
seus pontos de contato.
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4.

Uma má experiência pode afastar
rapidamente os seus clientes.
Quase metade dos consumidores
brasileiros e cerca de um terço dos
consumidores globais dizem que deixam
de comprar um produto ou serviço de
uma marca que adoram após uma única
experiência ruim.

5.

Desista da fixação geracional.
Para a geração Z, a velocidade e o
conhecimento dos colaboradores e
atendentes se destacam como os fatores
mais importantes na experiência. Isso
vale também para as demais gerações
pesquisadas. Porém, para a geração Z,
a instantaneidade e a conveniência são
expectativas básicas durante o processo
de compra.

Tecnologia não é tudo

A tecnologia sozinha não é suficiente para
resolver todos os problemas e desafios da
experiência do cliente. A cultura certa, atrelada
à inovação e à capacitação de pessoal, é
fundamental para criar novas oportunidades de
receita por meio de uma experiência melhor.
Se bem utilizada, a tecnologia pode ajudar
as empresas a criar experiências incríveis e a
colher os benefícios disso: 82% das empresas
de alto desempenho dizem prestar muita
atenção à experiência humana na definição da
estratégia digital e de tecnologia.
•

•

Seus clientes têm demandas.
Tecnologias e avanços que melhoram
a velocidade, a conveniência, o
atendimento e o conhecimento – as
principais demandas dos consumidores
– são oportunidades para as empresas
melhorarem a maneira como as pessoas
escolhem suas marcas, interagem e
gastam com elas.
Clientes geram receita. Os
colaboradores conduzem a experiência.
Reduza o atrito na experiência com o
cliente e delegue poder aos colaboradores
para que eles possam aumentar
a satisfação e a compreensão do
consumidor caso algo dê errado. Isso pode
exigir novas maneiras de trabalhar, um
foco maior na experiência do colaborador
e uma visão sofisticada do relacionamento
entre o homem e a máquina na experiência
do cliente.

•

A tecnologia não é a solução final;
ela é uma importante facilitadora. As
empresas não conseguirão resolver seus
problemas em relação à experiência do
cliente apenas com a tecnologia – ela é
apenas um facilitador importante. Realinhe
suas prioridades com base na experiência.
Colaboradores treinados e motivados
agregam valor à experiência, geram ideias
mais inteligentes e inovadoras e podem
impulsionar novos negócios, além de uma
excelente experiência para o cliente.

Metodologia
A PwC pesquisou uma amostra
representativa de 15 mil pessoas em
12 países, utilizando um questionário
on-line e entrevistas de campo. Quatro
mil participantes são dos Estados Unidos.
Os outros são de Alemanha, Argentina,
Austrália, Brasil, Canadá, China, Colômbia,
Japão, México, Reino Unido e Singapura.
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A experiência é tudo

Uma boa experiência faz os consumidores se sentirem ouvidos,
percebidos e valorizados.
•

73% dos participantes da pesquisa no mundo apontam a
experiência do cliente como um fator importante em suas
decisões de compra. No Brasil, esse índice alcançou 89%,
o mais alto da pesquisa.

•

48% dos clientes brasileiros (43% no mundo) aceitariam
pagar mais para ter mais conveniência; 36% pagariam mais
por um atendimento amigável e acolhedor (42% no mundo).

Figura 1: A experiência do cliente ajuda a decidir entre as opções de compra
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P: Quando se trata de tomar decisões de compra, o quão importante é a experiência do cliente ao escolher
entre as opções?
Fonte: PwC Future of Customer Experience Survey 2017/18
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O que realmente importa para
os consumidores
Cerca de 80% dos consumidores apontam a
velocidade, a conveniência, o conhecimento
e o atendimento como os elementos mais
importantes de uma experiência positiva. No
Brasil, esses aspectos são ainda
mais valorizados.

Os clientes esperam que a tecnologia funcione
sempre (e é improvável que percebam o uso
de uma nova tecnologia a menos que ela
funcione mal ou interrompa sua experiência).
Eles querem facilidade e um design moderno
de sites e aplicativos móveis; querem que
a automação facilite a sua experiência. Ou
seja, os avanços da tecnologia não serão
importantes se faltar velocidade, conveniência
e informação certa no momento certo.

Velocidade pode significar algo tão simples
quanto atendimento instantâneo ou tão
complexo quanto uma entrega instantânea.
Em alguns casos, as pessoas aceitam pagar
por isso: mais de 40% dos participantes da
Pesquisa Global Consumer Insights da PwC
dizem que pagariam mais para receber suas
compras no mesmo dia.

Figura 2: O que as pessoas mais valorizam na experiência do cliente
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P: Quando se trata de uma excelente experiência geral do cliente, o quão importante você acredita que as seguintes
alternativas serão no futuro? Por qual dos seguintes produtos vale a pena pagar mais?
Fonte: PwC Future of Customer Experience Survey 2017/18
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Falhas na experiência criam
excelentes oportunidades
Preço e qualidade continuam sendo
prioridades nas decisões de compra dos
clientes, mas as experiências positivas também
exercem enorme influência em quase todas as
indústrias. No Brasil, elas têm uma importância
maior do que na média global, especialmente
nos setores de assistência à saúde (84%),
tecnologia (84%), bancos (84%) e linhas aéreas
(81%). No mundo, destacam-se os segmentos
de assistência à saúde (78%), bancos (75%),
restaurantes (74%) e hotéis (74%).

Como definir as experiências
de sucesso
Em média, 36% dos consumidores brasileiros
e 42% no mundo apontam um serviço
amigável e acolhedor como essencial para uma
boa experiência e aceitariam pagar mais por
isso. No Brasil, 54% mencionaram o acesso a
tecnologias atuais, um percentual bem acima
dos 35% globais. As pessoas costumam fazer
uma conexão entre tecnologia e experiência
do cliente quando a tecnologia falha, é lenta ou
atrapalha o processo. No entanto, o número de
empresas que encaram como prioridade digital
a criação de melhores experiências para os
clientes caiu de 25% para apenas 10%
em 2017, de acordo com a Pesquisa sobre
QI Digital da PwC.
Há uma discrepância clara entre o que os
clientes esperam e o quão satisfeitos ele estão
(ver a Figura 3). Nesse ponto, as empresas têm
a grande oportunidade de usar a tecnologia
para fechar essa lacuna, complementando o
elemento humano da experiência do cliente
sem criar novas frustrações. Com a tecnologia,
vem a necessidade de qualificar a força de
trabalho para ajudá-la a se adaptar às novas
necessidades dos clientes e formas
de conexão.
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Figura 3: A diferença entre experiência e satisfação
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Q: Quando se trata de tomar decisões de compra, o quão importante é a experiência do cliente em cada um dos
seguintes setores? De modo geral, como você classificaria a experiência em cada uma das seguintes indústrias hoje?
Fonte: PwC Future of Customer Experience Survey 2017/18
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Você não tem muitas chances de acertar
Nos demais países, o quadro é menos
drástico, mas ainda preocupante: 32% dos
clientes deixariam de fazer negócios com
uma marca de que gostam após uma
experiência ruim; 48% fariam isso após
algumas experiências.

Você imaginaria perder para sempre quase
metade dos seus clientes em um único dia?
É exatamente isso o que pode acontecer
depois de uma única experiência ruim com seu
produto ou sua marca. Mesmo que adorem
uma marca ou um produto, 47% das pessoas
no Brasil dizem que parariam de comprar de
uma empresa após uma única experiência
negativa; 40% indicam ainda um pouco mais
de persistência e parariam de comprar depois
de algumas experiências negativas.

Figura 4: Quando os consumidores param de interagir com uma marca que adoram?
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Q: Em que ponto você pararia de interagir com uma empresa que você adora?
Fonte: PwC Future of Customer Experience Survey 2017/18
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América Latina

Faça bem o essencial

Quer vencer o desafio da experiência? Mude
suas metas para refletir o que realmente
importa para o consumidor. Quando os clientes
se sentem valorizados, as oportunidades
para as empresas maximizarem suas receitas
aumentam. Mais de 36% dos consumidores
pretendem aumentar seu nível de gastos, mas
as empresas terão que se esforçar para obter
essa receita extra.
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Diferenciais de preço

Mas os clientes não estão dispostos a
pagar mais por acessórios, a menos que os
principais elementos da experiência estejam
presentes. Eles não querem pagar por
produtos ou recursos da moda, e apenas 19%
dos brasileiros pagariam mais por um design
atraente e 12% por um ambiente agradável
(15% e 12%, respectivamente, no mundo).

Todas as indústrias percebem o potencial
de aumento de preços que há em oferecer
uma experiência positiva ao cliente, mas são
as compras de luxo que se beneficiam ao
máximo dos serviços de alto nível. Esses itens
registram em média um diferencial de preço
de 16% entre os consumidores brasileiros
(11% entre os globais) se associados a uma
experiência melhor para o cliente. O café
apresenta a maior diferença – 23% no Brasil e
16% no mundo (ver Figura 5).

Figura 5: O diferencial de preço de uma boa experiência para o consumidor
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Q: Quanto a mais você pagaria pelo seguinte produto ou serviço se a empresa proporcionasse uma excelente experiência
ao cliente?
Fonte: PwC Future of Customer Experience Survey 2017/18
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Mais lealdade
Quando os clientes se sentem valorizados,
tendem a recomendar ou endossar uma marca
nas redes sociais, cadastrar-se para receber
promoções ou newsletters da marca e para
voltar a comprar.
Além disso, há também uma tendência a testar
novos serviços ou produtos da marca que
oferecem uma experiência personalizada.

Um exemplo é a American Express*,
que deixou de tratar o atendimento ao
cliente como um centro de custo para
abordá-lo como oportunidade para
desenvolver relacionamentos. Como
resultado, a empresa começou a compreender
melhor as necessidades dos consumidores.
Paralelamente, a Amex fez um enorme esforço
para melhorar processos, mudar tecnologias,
alterar políticas e modificar produtos para
impulsionar essa nova experiência.

A geração Z está criando
lealdade com marcas
rapidamente. 40% dos
membros dessa geração
(em comparação com 24%
de todos os pesquisados)
se sentem mais leais a
marcas hoje do que
no ano passado.

Os esforços levaram rapidamente a um
aumento de 400% na retenção de clientes.
Essas mudanças colocam o relacionamento
com o consumidor no centro da estratégia da
empresa e permitem que a Amex se posicione
como mais do que uma empresa de cartão de
crédito, obtendo informações adicionais sobre
a vida do cliente, como viagens e ingressos
para eventos.
* Financial Times. “Road To Excellence: How
American Express leads the way for customer
experience transformation”.
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Como vencer o desafio da experiência
Seja – ou pareça ser – mais humano
Mesmo com o aperfeiçoamento da tecnologia e o aumento
da automação, a maioria dos consumidores ainda prefere a
interação humana. As pessoas interagem com aplicativos,
máquinas de autoatendimento, websites, entre outros. Mas
quando algo dá errado, elas querem falar com um ser humano,
e rápido. Apenas 9% dos consumidores brasileiros e 5% dos
globais, por exemplo, querem que suas experiências tenham o
máximo possível de automação.

Figura 6: Com o avanço da tecnologia, não precisaremos das pessoas para criar experiências
personalizadas para o consumidor?
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Q: O quanto você concorda ou discorda da seguinte afirmação: Com o avanço da tecnologia, não precisaremos das
pessoas para criar experiências excelentes para o consumidor.
Fonte: PwC Future of Customer Experience Survey 2017/18
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Novas ferramentas tecnológicas são
tentadoras e às vezes necessárias, mas o
toque humano continua sendo extremamente
importante. Hoje, 53% dos consumidores
brasileiros e 59% dos globais acreditam que as
empresas perderam contato com o elemento
humano da experiência do cliente. E com o
avanço da tecnologia, 68% dos consumidores
brasileiros (75% dos globais) dizem que
preferem continuar interagindo com um ser
humano e não com um chatbot ou outro
processo automatizado.
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Humano e máquina, não humano
ou máquina
Aproveite a automação, mas garanta que
os clientes possam fazer contato com uma
pessoa quando precisarem. É importante
também que as soluções automatizadas
“aprendam” com as interações humanas para
que essas experiências possam melhorar. Essa
abordagem permite que seus empregados se
envolvam mais quando é necessário, forneçam
um serviço melhor e recebam o apoio
indispensável da tecnologia – como parte da
experiência perfeita. Isso exigirá uma mudança
na maneira como as empresas medem o
desempenho do atendimento ao cliente.
Por exemplo, em vez de medir o volume de
chamadas, as empresas podem analisar o
número de soluções eficazes fornecidas a
um cliente.

É importante lembrar que o hábito de
fazer compras nas lojas físicas não está
desaparecendo. Pelo contrário. Em uma
pesquisa recente da PwC, 44% dos
consumidores disseram que compram em
lojas físicas diária ou semanalmente (exceto
mantimentos), percentual maior que os 36%
registrados em 2014. E, como dissemos
antes, os consumidores na maioria dos países
esperam maior interação humana no futuro.

Figura 7: Interação humana x automatizada
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Fonte: PwC Future of Customer Experience Survey 2017/18
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Entenda o que leva as pessoas a
gastar com outra marca

O preço e a qualidade do produto são
essenciais: 76% dos consumidores brasileiros
(73% no mundo) dizem que podem abandonar
uma marca de que gostam pela qualidade; ao
mesmo tempo, 70% (65% no mundo) afirmam
que podem fazer o mesmo por um preço
melhor.

Figura 8: O que afasta as pessoas
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Q: Qual das seguintes opções faria você parar de fazer negócios com uma empresa?
Fonte: PwC Future of Customer Experience Survey 2017/18
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Capacitação e autonomia para os colaboradores
Há uma razão para todos os funcionários da
rede Ritz-Carlton Hotels* terem a liberdade
de usar até US$ 2 mil para solucionar a
experiência ruim de um hóspede. O risco
de não equacionar corretamente a questão
do elemento humano é muito alto: 67% dos
consumidores brasileiros (60% dos globais)
dizem que parariam de fazer negócios com
uma empresa em caso de atendimento ruim.
Nem toda empresa obviamente atende uma
clientela sofisticada ou pode ter esse nível de
gastos com um cliente. Mas qualquer empresa
pode perseguir esta meta: dar poderes a todos
os funcionários para corrigir uma experiência.

Isso significa desde a permissão para que o
caixa ajuste um preço sem a aprovação do
gerente até a adoção, em toda a empresa,
de uma filosofia do tipo “resolvo isso para
você, sem problemas” ou de uma política de
devolução sem perguntas, como a adotada
pela empresa Trader Joe’s.** Políticas que
reduzem o atrito para os consumidores
e conferem autonomia aos empregados
aumentam a satisfação e a compreensão
do cliente.

* IBS Hyderabad, “Employee Training & Development at Ritz-Carlton”.
** The Daily Meal, “You can return almost anything to Trader Joe’s”.

18 | PwC

Corresponda às expectativas
Existe hoje uma desproporção entre as
expectativas do consumidor e a qualidade do
atendimento fornecido pelos funcionários.
•

33% dos consumidores brasileiros
(46% dos globais) dizem que podem
abandonar uma marca caso interajam
com um colaborador sem conhecimento
suficiente.

•

58% dos consumidores brasileiros
(44% dos globais) dizem que os
colaboradores com quem interagem
entendem suas necessidades.

Uma medida que pode ajudar a reduzir essa
lacuna é usar a tecnologia e a inovação para
fornecer aos colaboradores as informações
de que eles precisam para atender melhor os
consumidores. Outra medida importante é
incentivá-los a oferecer uma boa experiência
ao cliente, ampliando o treinamento sobre o
tema e criando uma cultura corporativa de
“empoderamento”.

Figura 9: Os colaboradores têm um grande impacto na experiência
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Q: Qual impacto os funcionários de uma empresa exercem em sua experiência geral como cliente?
Fonte: PwC Future of Customer Experience Survey 2017/18
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Molde a percepção do futuro digital

Conheça a geração Z
A geração Z não é tão diferente da geração Y (millenials) ou
da geração X em relação às suas expectativas durante uma
experiência de compra. Mas é importante entender algumas
nuances para tentar atrair os pré-adolescentes, adolescentes
e jovens adultos da geração que nasceu a partir de meados da
década de 1990.

Figura 10: O que importa para a geração Z
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Fonte: PwC Future of Customer Experience Survey 2017/18
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Personalidade
da marca

População geral

Por exemplo, a Oscar Healthcare,* que é ao mesmo tempo um mecanismo de busca e uma
empresa de seguro-saúde, foi projetada para simplificar a pesquisa, a seleção e a compra de
planos de saúde não vinculados a empregadores. A experiência digital da empresa simula
conversas que um cliente teria com um representante por telefone e é considerada de
fácil utilização.
* InVision. “What the Oscar team learned designing apps for healthcare”.
* Medium. “How we designed Oscar 2.0”.

As pessoas entendem instintivamente que
a tecnologia mudará a maneira como elas
compram, mas nem sempre percebem
claramente como a inovação e a tecnologia
já afetam suas interações. Por exemplo,
menos de metade dos entrevistados acredita
que a tecnologia da nuvem tem impacto na
experiência do cliente. No entanto, as pessoas
interagem com a nuvem centenas de vezes
todos os dias. A menos que haja uma falha, é
improvável que elas percebam que a nuvem
tem um impacto na experiência delas
como clientes.
Da mesma forma, o papel mais tangível da
inteligência artificial na atividade de compra
dos consumidores já é visto nos dispositivos
que eles usam (como smartphones) e em
anúncios e conteúdos patrocinados vinculados
a seus comportamentos anteriores. Porém, a
maioria dos consumidores simplesmente não
está ciente de que isso é a inteligência artificial
em ação.

Saiba o que os consumidores
desconhecem (ainda)
Apenas 47% dos executivos dizem entender
claramente como a robótica e a inteligência
artificial melhoram a experiência do cliente.
Isso precisa mudar – imediatamente. É
essencial criar uma transição suave e
consistente da máquina para o ser humano. Os
consumidores mostram cada vez mais lealdade
aos varejistas, às marcas e aos dispositivos
que fornecem valor e variedade excepcionais,
de forma consistente e com o mínimo de atrito
ou estresse.
Usar essas ferramentas com sabedoria para
fornecer pagamentos sem descontinuidades
e experiências consistentes entre plataformas
e transações pessoais é essencial para a
satisfação do cliente.
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Identifique áreas de melhoria
Os brasileiros demonstram mais interesse que
a média dos consumidores globais em uma
experiência digital para a maioria das tarefas
consultadas na pesquisa, com destaque
para agendar uma consulta médica, receber
assessoria financeira pessoal e planejar a
reforma da casa. No mundo, os consumidores
estão mais interessados que os brasileiros
em experiências digitais para solicitar receitas
médicas, contratar seguros, comprar imóveis,
votar e assistir a um show.

Figura 11: Experiências que os consumidores
gostariam que fossem mais digitais
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Japão

Comprar
carro
Brasil
Japão

Pedir nova
receita médica
Canadá

Fazer pedido
para um
restaurante

Austrália

China

EUA

Solucionar
problema
com celular
EUA

Colômbia

Fazer check-in
para voo
EUA

Colômbia

Reservar hotel
Colômbia
EUA

Votar
Austrália

Agendar
consulta
médica

EUA

Colômbia

Todos os países

Menos desejado

Mais desejado

Q: Quais das seguintes interações você gostaria que
fossem mais digitais do que são hoje?
Fonte: PwC Future of Customer Experience Survey
2017/18
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Tecnologia e pessoas juntas, melhorando
a experiência do cliente
Os clientes identificam áreas de melhoria, e isso cria oportunidades claras
para avançar com base em novas tecnologias e na digitalização de negócios e
processos. Os avanços na tecnologia terão impacto na experiência do cliente, e
a maioria deles está ciente disso. Mas esse impacto pode ser positivo, frustrante
ou um pouco de ambos.

A boa experiência do cliente minimiza o atrito, maximiza a velocidade e a
eficiência e mantém um elemento humano, que é incorporado na automação,
na inteligência artificial ou em outras tecnologias. Ela faz com que os clientes se
sintam ouvidos, vistos e valorizados, além de ter um impacto tangível financeiro.

A diferença de preço que os consumidores estão dispostos a pagar gera
benefícios às empresas que oferecem uma experiência além da usual, com os
melhores elementos das pessoas, da tecnologia e dos serviços.
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Você está pronto para transformar a
experiência do seu cliente e fazer o que
o futuro exige da sua organização?
VAMOS CONVERSAR
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T: +55 (11) 3674 3258
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Sócio e líder de Digital
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