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Apresentação
Qualquer gerente com tino comercial sabe que, quando um cliente tem problemas, a forma como este problema 
é tratado pode ter um grande impacto nas próximas compras. Uma boa experiência de atendimento pode resultar 
em mais negócios não apenas com este cliente, mas também com contatos pessoais e profissionais com quem ele 
compartilhar histórias positivas. Por outro lado, os clientes que tiveram experiências ruins podem causar muitos 
danos a uma empresa, especialmente se aconselharem amigos, familiares e colegas de trabalho a evitar esses 
produtos ou serviços. 

As empresas de pequeno porte têm a oportunidade de se diferenciarem ao oferecer um excelente atendimento 
ao cliente. Operações relativamente pequenas geralmente atendem com maior flexibilidade e desenvolvem 
relações mais pessoais com clientes recorrentes. Mas os clientes realmente se importam? O nível de 
atendimento ao cliente oferecido pelas empresas de pequeno porte ajuda ou atrapalha? Os clientes escolheriam 
fornecedores melhores se pudessem obter um atendimento ao cliente melhor do que com empresas maiores, que 
oferecem preços mais competitivos? O que as empresas de pequeno porte podem fazer para garantir que estão 
concentrando seus esforços nas áreas que os clientes mais valorizam?

O relatório a seguir se baseou em uma pesquisa com 522 pessoas no Brasil que receberam atendimento ao 
cliente de empresas de pequeno porte nos últimos dois anos. O objetivo era obter dados concretos sobre o 
impacto do atendimento ao cliente nos resultados empresariais das empresas de pequeno porte. Para possibilitar 
a comparação com empresas maiores, repetimos algumas perguntas feitas em uma pesquisa semelhante com 
consumidores brasileiros que receberam atendimento ao cliente de empresas de diferentes tamanhos.
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Este projeto de pesquisa usou as seguintes faixas etárias 
para analisar as diferenças entre as gerações:

Baby Boomers:  Acima de 55 anos 
Geração X:   39 a 55 anos 
Geração Y:   24 a 38 anos 
Geração Z:   Abaixo de 24 anos
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Principais descobertas
• Um excelente atendimento ao cliente pode ser uma vantagem evidente para empresas de pequeno 

porte
 - Os clientes dizem que um atendimento ao cliente melhor é uma vantagem importante oferecida pelas 
empresas de pequeno porte, em comparação com empresas maiores

 - 84% preferem apoiar empresas de pequeno porte, quando conveniente, e 70% procuram ativamente 
maneiras de apoiar empresas de pequeno porte, mesmo quando não é conveniente

 - 82% não se importam em pagar mais se receberem um excelente atendimento ao cliente
 - 76% esperam melhor atendimento ao cliente de empresas de pequeno porte
 - Fatores relacionados ao atendimento ao cliente, como velocidade de resposta, flexibilidade e um bom 
relacionamento importam significativamente mais quando os clientes trabalham com empresas de 
pequeno porte  

• O atendimento ao cliente afeta diretamente a receita de longo prazo de empresas de pequeno porte
 - 96% escolhem fornecedores com base na rapidez da resposta a uma consulta de atendimento inicial, e 
83% escolhem uma empresa com base em uma boa experiência de atendimento ao cliente 

 - 99% mudam positivamente seus comportamentos de compras (compram mais, recomendam a outras 
pessoas, etc.) após uma boa experiência de atendimento ao cliente com uma pequena empresa

 - 98% mudam negativamente seus comportamentos de compra (param de comprar, trocam de empresa, 
etc.) após uma experiência ruim de atendimento ao cliente com uma pequena empresa

• Os canais de comunicação são importantes para os clientes de empresas de pequeno porte
 - 85% utilizaram chat, redes sociais, texto ou autoatendimento para se comunicar com o atendimento ao 
cliente de empresas de pequeno porte

 - 95% dos clientes das empresas de pequeno porte geralmente ou sempre buscam opções de 
autoatendimento antes de entrar em contato direto com o atendimento ao cliente
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Descobertas detalhadas: Um excelente atendimento ao cliente pode ser 
uma vantagem evidente para empresas de pequeno porte  
Um atendimento ao cliente melhor é uma vantagem importante de trabalhar com empresas 
de pequeno porte
Os clientes que trabalham com empresas de pequeno porte gostam de fazer isso. Todos (100%) são capazes de 
citar diferentes benefícios de trabalhar com empresas de pequeno porte, em comparação com empresas maiores. 

O atendimento ao cliente é extremamente importante. De acordo com os participantes da pesquisa, o 
atendimento ao cliente melhor e mais pessoal é uma das principais vantagens de trabalhar com empresas de 
pequeno porte. Mais de dois terços (68%) dizem que o bom atendimento ao cliente das empresas de pequeno 
porte é um benefício, em comparação com empresas maiores.  Outras vantagens relatadas incluem: facilidade 
de estabelecer um relacionamento (72%), conveniência (44%), disponibilidade de soluções exclusivas (45%) e 
simplesmente a sensação de bem-estar por apoiar organizações menores (54%).

Os clientes gostam de apoiar empresas de pequeno porte e pagam mais por bons serviços
Os clientes brasileiros relataram uma forte afinidade com as empresas de pequeno porte. Em condições normais, os 
clientes gostam da ideia de apoiar empresas de pequeno porte. A maioria dos clientes (84%) relatou preferir apoiar 
empresas de pequeno porte quando é conveniente. É especialmente interessante notar que mesmo quando não é 
conveniente, um grande número de clientes (70%) procura ativamente formas de apoiar as empresas de pequeno porte!
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Esta preferência em apoiar empresas de pequeno porte está tão enraizada na cultura dos clientes brasileiros, 
que a maioria (82%) relatou estar disposta a pagar mais para trabalhar com essas empresas, desde que recebam 
um excelente atendimento ao cliente. Estes dados mostram claramente que investir em um bom atendimento 
ao cliente pode ser uma maneira eficaz de as empresas de pequeno porte lidarem com a pressão das empresas 
maiores com relação ao preço.

Os clientes esperam um atendimento melhor ao negociar com empresas de pequeno porte
Um atendimento ao cliente somente bom não basta para as empresas de pequeno porte. Os clientes que 
trabalham com empresas de pequeno porte têm grandes expectativas. Três quartos (76%) esperam que as 
empresas de pequeno porte ofereçam melhor atendimento ao cliente, e apenas um pequeno número (7%) se 
mostrou disposto a aceitar um atendimento de nível inferior.

As expectativas de que empresas de pequeno porte oferecem um bom atendimento ao cliente geralmente são 
atendidas. Quando perguntados sobre boas interações com o atendimento ao cliente, a maioria dos clientes disse 
ter recebido bom atendimento, independentemente do tamanho da empresa (97%). Este número alto aumenta 
ainda mais, chegando a incluir todos os participantes (100%) quando consideradas apenas as empresas de 
pequeno porte.

Espero um serviço 
MELHOR de empresas 

de pequeno porte
76%

Espero um serviço PIOR 
de empresas de 
pequeno porte

7%

Não há diferença
17%

O quanto suas expectativas em relação ao atendimento ao cliente são 
diferentes quando lidamos com uma empresa de pequeno porte em 

comparação a uma grande empresa? 
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Infelizmente, as interações ruins com o atendimento ao cliente são tão comuns nas empresas de pequeno 
porte quanto nas maiores. Um número semelhante de participantes relata ter tido uma interação ruim com o 
atendimento ao cliente em empresas de todos os tamanhos (84%) e com empresas de pequeno porte (86%). 

Muitos aspectos do atendimento ao cliente são mais importantes ao negociar com empre-
sas de pequeno porte
Os clientes não avaliam as experiências com o atendimento ao cliente de empresas de pequeno porte da mesma 
forma que o fazem para empresas maiores. Os padrões para empresas de pequeno porte são muito mais elevados 
em quase todos os aspectos da experiência. 

Quando perguntados se fatores específicos do atendimento ao cliente importam mais ou menos ao trabalhar com 
empresas pequenas ou maiores, um número significativamente maior de participantes da pesquisa classificou 
diversos fatores de atendimento como mais importantes ao fazer negócios com empresas de pequeno porte. Os 
fatores incluíam velocidade de resposta, trabalhar com alguém que conhece a situação específica, flexibilidade, 
tempo de solução de uma solicitação e o sentimento de ter um relacionamento.

A exceção para esta tendência foi o preço. O preço foi o único fator que não apresentou diferença no número de 
clientes que disse ser mais ou menos importante ao fazer negócios com empresas de pequeno porte.
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Descobertas detalhadas: O atendimento ao cliente afeta diretamente a 
receita de longo prazo de empresas de pequeno porte
O atendimento ao cliente afeta diretamente as escolhas dos fornecedores
Embora haja dados significativos sobre a qualidade das experiências de atendimento ao cliente, especialmente 
em empresas que monitoram NPS ou métricas de satisfação semelhantes, existem poucos dados que relacionam 
fatores específicos do atendimento ao cliente aos resultados empresariais, como escolha do fornecedor. Pedimos 
para os participantes classificarem o impacto dos fatores de atendimento ao cliente na escolha de empresas das 
quais eles compram, para analisar se havia uma ligação entre excelência no atendimento ao cliente e onde eles 
gastavam dinheiro. Encontramos uma relação clara.

A maioria dos clientes diz que ao avaliar as empresas das quais eles compram, há fatores específicos de 
atendimento ao cliente que eles consideram importantes. Uma boa experiência (83%) é importante, e a 
maioria dos clientes diz que prioriza fornecedores para os quais eles não precisam repetir constantemente as 
mesmas informações ou enviar lembretes sobre as solicitações. O mesmo acontece com relação a confirmar o 
recebimento de uma consulta inicial rapidamente (96%) e oferecer diversas formas de entrar em contato com a 
empresa (82%). Devemos observar que, em todos esses casos, quase nenhum cliente (apenas 1%) disse que esses 
aspectos do atendimento ao cliente não influenciam na escolha de seus fornecedores.
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Os comportamentos de compra mudam com base nas experiências de atendimento ao 
cliente 
Como vimos antes, todos (100%) que receberam atendimento ao cliente de empresas de pequeno porte tiveram 
alguma boa experiência com o atendimento ao cliente. É especialmente importante entender que essas boas 
experiências afetam diretamente o comportamento de compra. Quase todos os que tiveram uma boa experiência 
com o atendimento ao cliente (99%) relataram que mudaram seus comportamentos de compra de alguma forma. 
Mais de três quartos (79%) relataram que compraram mais produtos ou serviços como resultado direto desta 
interação. Dois terços (68%) recomendaram esses produtos ou serviços para alguém que conheciam. 

As interações ruins com o atendimento ao cliente também causaram impactos. Como vimos acima, nem todos os 
clientes relataram ter interações ruins (86%) ao fazer negócios com empresas de pequeno porte, mas o impacto 
dessas experiências geralmente era negativo para os resultados empresariais. Quase todos (98%) dos que tiveram 
experiências ruins mudaram seus comportamentos de compras de uma forma negativa. Mais da metade (57%) 
parou completamente de comprar daquela empresa, quase metade (49%) mudou de fornecedor para aquele 
produto ou serviço, e muitos (45%) recomendaram a seus amigos e familiares que evitassem aquela solução. 

n = tiveram uma boa interação com o atendimento ao cliente
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Parei de comprar da empresa

Essa interação de atendimento ao cliente RUIM mudou seu comportamento de alguma forma?
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O impacto negativo de uma interação ruim com o atendimento ao cliente foi um pouco maior para as gerações 
mais velhas. Por exemplo, mais Baby Boomers (69%) relataram que pararam de comprar de uma empresa como 
resultado de um atendimento ao cliente ruim, em comparação à Geração Z (52%). 

Os dados são claros. Há um efeito direto das interações com o atendimento ao cliente, sejam elas boas ou ruins, 
nos comportamentos de compras futuros.

A Amazon está mudando as expectativas, até para empresas de pequeno porte
A Amazon passou por dificuldades e atrasos significativos durante sua chegada ao mercado brasileiro, mas 
o impacto nas expectativas dos clientes não demorou a acontecer. A maior loja online do mundo virou 
completamente o jogo para o atendimento ao cliente, com inovações no rastreamento de pacotes, devoluções, 
tempo de entrega e muito mais. As empresas de pequeno porte não podem ignorar o impacto em sua própria base 
de clientes. Mais de três quartos (78%) dos clientes dizem que suas expectativas a respeito do atendimento ao 
cliente de empresas de pequeno porte mudaram por conta de inovações feitas por empresas como a Amazon. 
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Descobertas detalhadas: Os canais de comunicação são importantes 
para os clientes de empresas de pequeno porte
Há um grande uso de canais “alternativos” para se comunicar com as empresas de peque-
no porte
Nos últimos anos, o número de canais disponíveis para as empresas de pequeno porte atenderem seus clientes 
aumentou muito. Não faz muito tempo que o telefone era o único método de contato que os clientes esperavam 
das empresas de pequeno porte com quem trabalhavam, e apenas empresas com alta tecnologia ofereciam 
comunicação por e-mail. Desde então, houve uma grande evolução nos canais digitais. De aplicativos de chat 
ou mensagem a uma variedade de plataformas de redes sociais, atualmente a comunicação com o cliente pode 
acontecer por diversos formatos diferentes. Ao mesmo tempo, o crescimento das opções de autoatendimento fez 
com que muitos clientes não precisem mais da comunicação direta para diversos problemas.

Os canais tradicionais continuam sendo os mais comuns para se comunicar com o atendimento ao cliente, 
incluindo telefone (69%) e e-mail (63%). Mas outros canais digitais estão começando a ter um uso significativo 
entre as empresas de pequeno porte. Mais da metade (55%) se comunica com o atendimento ao cliente através 
de chat em tempo real, e metade dos clientes já usou as redes sociais (50%). Quase metade dos clientes (49%) já 
utilizou autoatendimento do atendimento ao cliente, como um site, uma base de conhecimento ou um sistema de 
ajuda online. 

Estes novos canais digitais geralmente são chamados de canais “alternativos”, mas agora, com a maioria (85%) 
dos clientes de empresas de pequeno porte relatando ter usado pelo menos um desses meios de comunicação do 
atendimento ao cliente, percebemos que esses canais podem se tornar os principais.
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Os clientes têm uma grande variedade de preferências relacionadas ao canal de atendi-
mento ao cliente
Os clientes relatam uma grande variedade de canais preferenciais para o atendimento ao cliente ao fazer negócios 
com empresas de pequeno porte. Embora o chat em tempo real e o telefone estejam no topo da lista, todos os 
canais digitais mostram números expressivos de clientes que relatam ser esta a forma favorita de comunicação 
com seus fornecedores. As empresas de pequeno porte não conseguirão satisfazer as novas demandas dos 
clientes se permanecerem apenas com os canais tradicionais.

Quando perguntados sobre seus canais preferidos para fazer solicitações simples, como atualização de remessa 
ou alteração de endereço, eles mostram preferir canais um pouco diferentes dos que preferem ao lidar com 
solicitações de ajuda mais complicadas, relacionadas a reembolsos ou mau funcionamento de produtos. Quando 
os problemas são mais complexos, o uso do atendimento telefônico aumenta consideravelmente, sendo o canal 
de preferência. 

As redes sociais são uma escolha popular para o atendimento ao cliente em todas as gerações. Embora seja um 
pouco mais provável que a Geração Z prefira as redes sociais para tratar de questões simples (54%) e complexas 
(37%) relacionadas ao atendimento ao cliente de empresas de pequeno porte, as gerações mais velhas não ficam 
atrás. Os Baby Boomers relatam níveis levemente inferiores de preferência pelas redes sociais (47% e 33%, 
respectivamente) como canal de atendimento ao cliente ao fazerem negócios com empresas de pequeno porte. 
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Os clientes usam o autoatendimento, especialmente ao interagirem com empresas de 
pequeno porte
O autoatendimento é uma área com maior probabilidade de os clientes de empresas de pequeno porte relatarem 
uso mais elevado. As empresas maiores podem ter a reputação de oferecer mais opções de tecnologia, mas isso 
não impede que os clientes tentem encontrar opções de autoatendimento para empresas de pequeno porte. Um 
número significativo de 95% dos clientes das empresas de pequeno porte geralmente ou sempre tenta encontrar 
soluções utilizando uma opção de autoatendimento antes de entrar em contato diretamente com o atendimento 
ao cliente. Este ritmo de tentativa de autoatendimento é semelhante ao visto em empresas de qualquer tamanho. 
As empresas de pequeno porte podem ter certeza de que, se investirem em opções de autoatendimento, elas serão 
utilizadas e valorizadas pelos clientes.

Metodologia da pesquisa e dados demográficos dos participantes
Em maio de 2019, 522 indivíduos preencheram uma pesquisa online sobre suas experiências recentes com o 
atendimento ao cliente de empresas de pequeno porte. Para este estudo, o termo “empresa de pequeno porte” foi 
definido como uma empresa local ou online, com menos de 100 funcionários, incluindo, entre outros, serviços 
financeiros e jurídicos, serviços de entrega de alimentos e restaurantes, serviços de saúde, varejo, cuidados 
pessoais, viagens, consultoria, educação, entretenimento, mídia e tecnologia. Para possibilitar a comparação com 
empresas maiores, repetimos algumas perguntas feitas em uma pesquisa semelhante realizada no começo de 
2019 com consumidores brasileiros que receberam atendimento ao cliente de empresas de diferentes tamanhos.

Todos os participantes moram no Brasil e abrangem uma ampla gama de idades, rendas familiares anuais 
e identidades de gênero. Foram respondidas perguntas sobre diversos tópicos, incluindo percepções sobre 
as empresas de pequeno porte, experiências com o atendimento ao cliente de empresas de pequeno porte e 
comparações com as expectativas e experiências com empresas maiores.
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42%

39%

7%
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1%
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Qualquer empresa

Empresas de pequeno porte

Antes de entrar em contato com o atendimento ao cliente diretamente, 
você procura a resposta ou a solução nas Perguntas Frequentes, no 

centro de ajuda ou em outros recursos online da empresa? 

Sempre

Geralmente, mas nem sempre

Ocasionalmente

Nunca

Geração Z 
(18 e 23)

23%

Geração Y 
(24 e 38)

44%

Geração X 
(39 e 55)

21%

Baby boomers 
(Acima de 55)

12%

Idade

Feminino
46%

Masculino
54%

Sexo

Menos de R$ 50.000
31%

R$ 50.000 - R$ 100.000
41%

R$ 100,000 - R$ 
250.000

19%

Mais de R$ 250.000
9%

Renda familiar anual total
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GRANDES EXPECTATIVAS, PEQUENAS EMPRESAS: 
O QUE OS CLIENTES QUEREM

Sobre a Dimensional Research
A Dimensional Research® fornece pesquisas de mercado práticas para empresas de tecnologia. Formamos 
parcerias com nossos clientes para a divulgação de informações úteis que reduzem riscos, melhoram a satisfação 
dos clientes e fazem negócios se desenvolverem. Nossos pesquisadores são especialistas em aplicativos, 
dispositivos e infraestruturas usadas por empresas modernas e seus clientes. Para obter mais informações, acesse 
www.dimensionalresearch.com. 

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


