
RELATÓRIO GLOBAL DE ENVOLVIMENTO DE CLIENTES, 2021

Não há retorno: 
a revolução da 
interação do cliente
O que toda organização precisa saber sobre os comportamentos 
de comunicação do consumidor para conquistar e reter os clientes 
na era do imediatismo digital
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Resumo executivo

O Relatório global de envolvimento do cliente, 2021, 
da Vonage, o décimo da série, mostra o quanto o 
mundo mudou em dois anos, mudanças que seriam 
impossíveis de prever.

Em 2020, as empresas começavam a acompanhar as 
preferências em rápida evolução dos consumidores 
e os novos canais de comunicação quando as lojas 
físicas e os serviços presenciais foram interrompidos 
de repente. A COVID-19 empurrou as empresas para 
o mundo digital e transformou a forma como os 
consumidores interagem entre si, e também com as 
empresas e os prestadores de serviços. 

Com a reabertura mundial em 2021, entrevistamos 
5.000 consumidores de 14 países sobre como 
exatamente a COVID-19 mudou a forma como eles se 
comunicam com as marcas das quais compram e com 
os serviços em que confiam em uma variedade de 
setores. Sabe o que descobrimos?

As expectativas dos 
consumidores mudou para 
sempre, não há retorno, e as 
empresas que não conseguirem 
envolver digitalmente seus 
clientes vão perdê-los para 
aquelas que conseguirem.

A interação com o cliente enterrou as experiências 
de comunicação unidirecionais, desarticuladas e 
frustrantes do passado. Os canais digitais emergiram,  
com um crescimento acentuado e constante nas  
conversas por vídeo, chatbots, mensagens e chamadas  
via aplicativos, enquanto os métodos de comunicação 
consagrados, como SMS, email e as chamadas de 
voz tradicionais, mantiveram-se estáveis. Estamos 
agora em uma época em que os clientes esperam ter 
experiências ultrarrápidas, integradas e dinâmicas, de 
acordo com suas necessidades, a qualquer momento. 
E estão preparados para abandonar aquela empresa 
quando a qualidade de suas experiências ficar aquém 
do esperado.

Este relatório indica o que todas as organizações 
precisam para enfrentar as demandas em constante 
evolução das interações do cliente e manterem-se à 
frente nesta nova era.
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A SITUAÇÃO ATUAL

Um novo mundo em comportamento e expectativas dos clientes

Antes de explorarmos a forma como as empresas podem aproveitar melhor a transformação na interação do 
cliente, precisamos primeiro conhecer a situação atual. Como as pessoas ao redor do mundo estão usando os 
canais de comunicação hoje em dia e como isso mudou?

Os grandes agentes em 2021

A conversa por vídeo é a nova chamada telefônica
• Dos entrevistados em todo o mundo, 3/4 conversam 

por vídeo com amigos e familiares.
• Um a cada cinco conversa por vídeo todos os dias.
• Houve um crescimento de 300% no número de 

entrevistados que escolheram as conversas por 
vídeo como principal canal para conversar com  
as empresas.

• Três a cada cinco consumidores no mundo todo 
estão conversando mais por vídeo com empresas  
ou prestadores de serviços do que conversavam  
há 18 meses.

O poder dos aplicativos de mensagens
• Os consumidores utilizam e preferem o WhatsApp 

para ligar e enviar mensagens de texto a qualquer 
outro canal de mensagens, superando o SMS e o 
Facebook Messenger.

• Atualmente, o WhatsApp é 160 por cento mais 
popular do que o SMS.

• Quase metade de todos os consumidores utilizam  
o WhatsApp para falar com as empresas.

As conversas ao vivo ganham vida
• Um a cada cinco consumidores conversa ao vivo  

ou no aplicativo diariamente.

O email seguiu o caminho do correio comum
Para falar com as empresas, a preferência dos 
consumidores pelo email está em declínio. Entre os 
três principais canais de comunicação preferidos, 
ele caiu 14 por cento desde janeiro de 2020 e as 
mensagens estão seguindo esse mesmo padrão.

O celular e o SMS não são a única maneira
Embora tudo esteja acontecendo nos dispositivos 
móveis, as preferências pelos aplicativos de 
mensagens, chamadas de voz incorporadas e 
conversa por vídeo aumentaram junto com os 
aplicativos nativos de voz e SMS.

O SMS não reina mais absoluto. Embora ainda seja 
popular, com a migração dos consumidores para 
os aplicativos de mensagens, vimos um declínio de 
21% no uso diário do SMS para comunicação com 
empresas e prestadores de serviços desde janeiro  
de 2020.

A preferência do consumidor pelos aplicativos de 
mensagens dobrou desde o surto da COVID-19.

5,9% • Instagram

5,9% • iMessage

1% • Signal

5,9% • Line

4% • Telegram

5,9% • WeChat

1% • Viber

10,9% 
Facebook 
Messenger

14,9% • SMS

44,6% • WhatsApp

P:  Quais dos seguintes aplicativos ou 
sistemas de mensagens você prefere 
usar para enviar mensagens para 
amigos e familiares?
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Quadros de classificação de canais

Canais usados para comunicação diária com empresas e prestadores de serviços 
Os consumidores estão usando cada vez mais os canais digitais emergentes para falar com as empresas todos os dias. 
Embora os canais tradicionais, como as chamadas de voz (via celular ou aplicativo de mensagens), email e mensagens 
(via SMS ou aplicativo de mensagens) tenham mantido a liderança, os canais emergentes, como chatbots e vídeo, 
apresentaram um crescimento forte e constante nos últimos dois anos.

PRINCIPAIS CANAIS EMERGENTES % DE ALTERAÇÃO de janeiro de 2020 a julho de 2021

Notificação push 45%
Chatbot

40%Ligação direta de uma página da web ou aplicativo móvel
40%

Vídeo 38%
Conversas ao vivo ou mensagens no aplicativo 25%

P:  Com que frequência você interage com qualquer empresa ou prestador de serviços utilizando cada um dos 
itens a seguir? ... Diariamente

Canais preferidos para comunicação com 
empresas e prestadores de serviços
Os canais consagrados nos quais as pessoas 
passaram a confiar durante de décadas, preferências 
que nem mesmo os eventos sem precedentes de 
2020 conseguiriam interromper completamente, 
não vão mudar. As chamadas de voz, o email e as 
mensagens de texto ainda lideram as preferências  
do consumidor, mas a popularidade dos canais 
digitais emergentes, tais como aplicativos de vídeo  
e mensagens, aumentou muito durante a pandemia.

Canal preferido
% de classifi- 

cação entre os 
três principais

Julho 2021

Chamada por celular 56%

E-mail 48%

Chamada por telefone fixo (incluindo VoIP) 25%

Chamada por aplicativos de mensagens 25%

Mensagens por aplicativos que não são  
de SMS 22%

Mensagem de texto SMS 19%

CANAL PREFERIDO % DE ALTERAÇÃO de janeiro de 2020 a julho de 2021

Bate-papo por vídeo 83%
Mensagens por aplicativos que não são de SMS 29%
Chamada por aplicativos de mensagens

14%

P:  Quais são suas formas de contato preferidas com empresas ou prestadores de serviços?

Empresas e prestadores de serviços sempre precisarão interagir com atuais e possíveis clientes via chamadas, 
mensagens de texto e emails, mas aqueles que adotam uma estratégia multicanal estão melhor posicionados  
para vencer agora e no futuro.
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TRANSFORMAÇÃO CONSTANTE

O ponto sem volta no envolvimento do cliente

Os dados são enfáticos e universais: os picos na 
interação digital que vimos durante a COVID-19 não 
foram um aumento momentâneo. Os consumidores 
que adotaram canais de comunicação novos e 
emergentes durante a pandemia não retomaram os 
velhos hábitos. O envolvimento do cliente mudou  
de maneira permanente e não haverá retorno ao 
padrão anterior a 2020. 

O uso de canais digitais (conversa por vídeo, chatbots, 
aplicativos de mensagens sem ser SMS etc.) 
aumentou muito, enquanto os canais mais tradicionais 
(SMS, chamadas de voz via dispositivos móveis, 
email) diminuíram. 

Quase a metade dos entrevistados (48%) passou  
a usar mais esses canais digitais para interagir com 
empresas e prestadores de serviços nos últimos  
12 a 18 meses.

Não há sinais de desaceleração

• Mais da metade dos consumidores (54%) 
esperam manter esse nível de engajamento digital 
nos próximos seis a doze meses 

• 33% dizem que aumentarão ainda mais nos 
próximos seis a doze meses

• Nove em cada 10 consumidores (87 por cento) 
não retomarão a forma de contato com empresas 
e prestadores de serviços que usavam antes da 
pandemia

Como a pandemia aumentou o 
envolvimento digital geral dos 
consumidores com empresas  
e prestadores de serviços

Pré-Covid Transformação na pandemia
Janeiro de 2020 a agosto de 2020

No futuro
Junho de 2022 e após

48%
AUMENTARAM O USO

54%
CONTINUARÃO USANDO

33%
CONTINUARÃO 

AUMENTANDO O USO

P:   Desde o surto da COVID-19, sua interação digital com 
[empresas e prestadores de serviços] aumentou, diminuiu  
ou permaneceu no mesmo nível?

P:  E nos próximos seis a doze meses, seu envolvimento  
digital com [empresas e prestadores de serviços] aumenta, 
diminui ou permanece o mesmo?
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Destaque

O crescimento incrível (e constante) das conversas 
por vídeo
Vamos analisar especificamente as conversas por vídeo, a estrela em ascensão dos canais digitais emergentes.

O acompanhamento do uso global de conversas por vídeo desde janeiro de 2020 mostra o aumento 
impressionante na comunicação por vídeo entre consumidores e empresas. Embora o uso pessoal da conversa 
por vídeo tenha crescido muito no início (penetração de até 61%), o uso da conversa por vídeo entre os 
consumidores e as empresas dobrou chegando quase no mesmo nível (56 por cento) que o uso pessoal.

Crescimento do conversa frequente por vídeo no mundo

Nos EUA, podemos acompanhar ainda mais a adoção 
da conversa por vídeo. Nossos dados mostram um 
crescimento inicial de 2015 a 2018, uma leve estagnação 
durante dois anos e, em seguida, um crescimento sem 
precedentes a partir de janeiro de 2020. Agora, o uso 
da conversa por vídeo nos cenários que envolvem 
consumidores e empresas está ligeiramente abaixo do  
uso pessoal com amigos e familiares. 

As pessoas não só estão conversando mais por vídeo, 
mas também estão fazendo isso com mais frequência.

P:  Com que frequência você tem se comunicado com 
amigos e familiares usando cada um dos itens a seguir? 
… conversa por vídeo

P:  Com que frequência você interage com qualquer 
empresa ou prestador de serviços utilizando cada  
um dos itens a seguir? … conversa por vídeo
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Frequência de conversa por vídeo com empresas e prestadores de serviços

P:  Com que frequência você interage com qualquer empresa ou prestador de 
serviços usando cada um dos itens a seguir? … conversa por vídeo

Embora esse nível de crescimento seja notável, o que é ainda mais notável é que não há sinais de que isso vá 
reduzir. Quatro a cada cinco entrevistados acham que o uso da conversa por vídeo com amigos e familiares 
permanecerá igual (55 por cento) ou aumentará ainda mais (35 por cento) durante os próximos seis meses, 
um prenúncio da continuidade do crescimento do vídeo nas comunicações comerciais.
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Cronograma de envolvimento do cliente
Analisando os relatórios anteriores da Vonage sobre interação do cliente, identificamos as tendências e os 
pontos de inflexão que nos levaram a esta nova era.

2021 O envolvimento digital veio 
para ficar

Quase a metade dos consumidores aumentou sua interação 
digital com empresas e prestadores de serviços desde o surto 
da COVID-19, e 87% dos consumidores dizem que isso se 
manterá ou aumentará nos próximos 6 a 12 meses.

2020

A pandemia estimula a 
adoção digital, especialmente 
a conversa por vídeo

Com base na taxa média de adoção nos EUA das conversas 
por vídeo de 2015 a 2020, os EUA passaram por quatro anos 
de crescimento em apenas sete meses, com 43 por cento 
dos americanos conversando atualmente por vídeo com as 
empresas de forma habitual.

2019
Fragmentação de canais 
e requisitos diversos dos 
clientes

As chamadas de celular são a forma preferida de contato 
com empresas e prestadores de serviços, mas o canal  
satisfaz apenas uma entre três pessoas, deixando dois 
terços delas com outra preferência.

2018
Ascensão das conversas por 
vídeo entre consumidores e 
empresas

Quase um a cada três americanos estão usando a 
conversa por vídeo para interagir com empresas, marcas 
ou prestadores de serviço. O uso habitual de aplicativos de 
mensagens, como o Facebook Messenger e o WhatsApp para 
conversas nas redes sociais, triplicou desde 2015.

2017
Aparecimento de aplicativos 
de redes sociais com 
conversas por vídeo

1/4 dos consumidores conversam por vídeo em aplicativos 
de redes sociais, como o Houseparty e o Facebook Live

2016 O celular assume o controle O celular ultrapassa os laptops e desktops como dispositivo 
mais popular para conversas por vídeo

2012 
a 2015

O início das conversas por 
vídeo, primeiramente para 
uso pessoal e depois para 
algumas interações entre os 
consumidores e as empresas

63 por cento das empresas dos EUA estão adotando ou 
pretendem adotar as conversas por vídeo

Em retrospectiva, é fácil ver que a adoção dos canais digitais pelos consumidores é uma constante. Claramente, 
as restrições à COVID-19 aceleraram esse processo, mas à medida que os clientes ganharam experiência e 
tornaram-se mais exigentes no ambiente digital e que surgiram novos canais de comunicação, estávamos 
destinados a viver a nova era da interação digital. E empresas e prestadores de serviços nunca correram tanto 
risco.



vonage.com.br  -  9 

O IMPACTO COMERCIAL DAS EXPECTATIVAS DIGITAIS 

Zonas de perigo da interação digital

Nos anos anteriores, o Relatório Global de Envolvimento do Cliente da Vonage destacou quais contratempos na 
experiência incomodam mais os clientes. São os longos tempos de espera, as informações repetidas ou a falta 
de opções de comunicação? Pela primeira vez, este relatório investiga em detalhes o impacto comercial dessas 
frustrações. Quanto o cliente tolera até sua fidelidade se esvair e ele procurar outro lugar? Com o aumento das 
expectativas dos clientes, a fidelidade é tênue, na melhor das hipóteses, mas alguns transtornos na comunicação  
são muito mais perigosos do que outros. 

Ponto de ruptura da fidelidade do cliente

Esta é a zona em que nenhuma empresa ou marca deseja entrar, onde um desses erros onerosos na interação com  
o cliente pode fazer com que até metade de seus clientes pare de comprar de você ou de usar seus serviços.

Veja aqui a proporção de consumidores com grande probabilidade de parar de comprar da empresa ou de usar 
seus serviços após passar, repetidas vezes, por essas interações.

Frustração geral — 52%

"Quando ocorre uma experiência frustrante 
repetidas vezes na comunicação com uma 
empresa ou um prestador de serviços"

Impasses na comunicação — 46%

"Quando ligo e não tem ninguém disponível,  
mas não há nenhum outro canal disponível  

para me ajudar"

Alô, humano? — 46%

"Quando quero falar com alguém mas não há 
outra opção de falar com um atendente"

Preso no autoatendimento — 46%

"Quando uso um chatbot de autoatendimento 
que não resolve meu problema, mas não há 

opção de falar com um atendente"

Preso em ciclos de espera — 44%

"Quando ligo e o tempo de espera é muito longo, 
mas não há opções para retornarem a chamada"

Redirecionamento para o lugar errado — 38%

"Quando ligo, seleciono um número da lista de 
opções pré-gravada e acabo sendo encaminhado 
à pessoa errada"

Círculos de IA — 38%

"Quando tenho que ficar repetindo a mesma 
informação para um atendente depois de já ter 
explicado meu problema para um chatbot, IA ou 
outro atendente"

Via de mensagens de sentido único — 31%

"Uma experiência frustrante que ocorre repetidas 
vezes na comunicação com uma empresa ou um 
prestador de serviços"

Sem possibilidade de mudança de canal — 26%

"Quando não dá para alternar entre os canais  
de comunicação"

P:  Pensando nas seguintes interações que você 
poderia ter com uma empresa ou prestador de 
serviços, qual a probabilidade de você parar de 
comprar de uma empresa ou parar de usar os 
serviços dela como consequência de passar 
repetidamente por cada um dos seguintes itens?

Vamos deixar claro que não existe uma zona 
segura para as empresas nesse campo. 
Um único erro pode colocar a fidelidade do 
cliente à prova. Se tiver sorte, os clientes 
mais indulgentes podem tolerar um dos 
pequenos lapsos na comunicação. Mas se a 
experiência se repetir, a fidelidade deles vai 
se romper e é improvável que retornem.
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GUIA DO SETOR

Livro de regras de 
envolvimento do cliente 
de 2021 para qualquer 
empresa
Embora a COVID-19 seja uma pandemia global, o impacto dela não foi geral. As diferentes reações dos governos,  
desafios e oportunidades únicos para os diferentes setores e até mesmo as fases da vida alteraram o sentimento,  
o comportamento e a reação das pessoas. 

Esta seção investiga em detalhes o comportamento e as expectativas do cliente em diferentes setores, regiões 
geográficas e faixas etárias.

Encontre seu setor e leia as informações relevantes para a sua organização.
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Saúde

O envolvimento digital veio para ficar
• Os consumidores estão usando a conversa  

por vídeo 50% a mais hoje para falar com  
os serviços de saúde do que em 2020.

• Um entre quatro consumidores faz uso da 
conversa por vídeo nas principais situações 
que envolvem saúde, incluindo consultas 
remotas, terapia remota e descrição de 
sintomas.

• 44 por cento dos consumidores de todo o 
mundo aumentaram o envolvimento digital  
com os prestadores de serviços de saúde  
desde o surto da COVID-19.

• 56 por cento dizem que manterão a interação 
a esta taxa nos próximos seis meses, enquanto 
outros 31 por cento dizem que aumentarão a 
interação novamente nos próximos seis meses.

• Consumidores com menos de 40 anos  
(Geração Y e Geração Z) devem aumentar  
sua interação digital na área de saúde  
mais do que aqueles com 40 anos ou mais.

Aumento Redução Igual
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26% 11% 63%

P:  E nos próximos seis a doze meses, sua interação digital com 
prestadores de serviços de SAÚDE aumentará, diminuirá ou 
permanecerá igual?

Aumento na interação digital na área de saúde

Desde o surto da Covid

Agora — 2022

46% 38%

56% 35%

41% 26%

48% 24%

APAC

AMÉRICA 
LATINA

NA

REINO  
UNIDO

EMEA 53% 28%

P:  Desde o surto da COVID-19, sua interação digital com prestadores de serviços 
de SAÚDE aumentou, diminuiu ou permaneceu no mesmo nível?

P:  E nos próximos seis a doze meses, sua interação digital com prestadores de 
serviços de SAÚDE aumentará, diminuirá ou permanecerá igual?
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Uma tabela de pontos percentuais sobre 
como os consumidores desejam interagir

Canais preferidos 
Chamada de voz, conversa por vídeo, SMS, mensagens (sem ser SMS),  

IA/chatbot, escolha de qualquer canal

Canal % escolhida

Falar com um 
terapeuta para 
uma sessão de 
orientação

Chamada de voz 35%

Bate-papo por vídeo 28%

Escolher qualquer canal 14%

Consulta com 
médico ou 
especialista sobre 
uma condição não 
emergencial

Chamada de voz 37%

Bate-papo por vídeo 25%

Escolher qualquer canal 13%

Marcar consultas ou 
receber e responder 
a informações sobre 
consultas

Chamada de voz 31%

Mensagens (sem ser SMS) 21%

SMS 18%

P:  Ainda pensando sobre SAÚDE, qual canal de comunicação você prefere 
usar em cada uma das seguintes situações?



vonage.com.br  -  13 

Bancos e finanças

O envolvimento digital veio para ficar
• Os consumidores estão usando as conversas 

por vídeo 25% a mais hoje para contato com 
serviços bancários e financeiros do que usavam 
até o surto da COVID-19 em 2020.

• Um entre quatro consumidores utiliza a 
conversa por vídeo nas principais situações 
bancárias e financeiras, inclusive para receber 
orientação detalhada sobre um produto 
bancário ou conversar sobre investimentos  
com um planejador financeiro.

• 48% dos consumidores em todo o mundo 
aumentaram sua interação digital com serviços 
bancários e financeiros desde o início da 
COVID-19.

• 55 por cento dizem que manterão a interação 
com essa taxa nos próximos seis meses, 
enquanto outros 35 por cento dizem que 
aumentarão a interação novamente nos 
próximos seis meses.

• Consumidores com menos de 40 anos (Geração 
Y e Geração Z) devem aumentar sua interação 
digital mais do que aqueles com mais de 40 anos.

Aumento Redução Igual
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29% 6% 64%

P:  E nos próximos seis a doze meses, sua interação digital 
com prestadores de serviços BANCÁRIOS e FINANCEIROS 
aumentará, diminuirá ou permanecerá igual?

Aumento do envolvimento digital nas áreas bancária e financeira

Desde o surto da Covid

Agora — 2022

49% 42%

66% 44%

40% 26%

38% 27%

42% 30%

P:  Desde o surto da COVID-19, sua interação digital com prestadores de serviços 
BANCÁRIOS e FINANCEIROS aumentou, diminuiu ou permaneceu no mesmo nível?

P:  E nos próximos seis a doze meses, sua interação digital com prestadores de 
serviços BANCÁRIOS e FINANCEIROS aumentará, diminuirá ou permanecerá igual?

APAC

AMÉRICA 
LATINA

NA

REINO  
UNIDO

EMEA
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Uma tabela de pontos percentuais sobre 
como os consumidores desejam interagir

Canais preferidos 
Chamada de voz, conversa por vídeo, SMS, mensagens (sem ser SMS),  

IA/chatbot, escolha de qualquer canal

Canal % escolhida

Discutir e 
consultar 
opções de 
investimento com 
seu planejador 
financeiro ou 
consultor

Chamada de voz 47%

Escolher qualquer canal 15%

Bate-papo por vídeo 13%

Receber 
orientação 
detalhada sobre 
um serviço 
bancário

Chamada de voz 42%

Escolher qualquer canal 15%

Bate-papo por vídeo 13%

Receber e 
responder a 
informações 
sobre o saldo ou 
atividade da sua 
conta

Chamada de voz 27%

SMS 26%

Mensagens (sem ser SMS) 19%

P:  Ainda pensando sobre BANCOS E FINANÇAS, qual canal de comunicação você prefere usar 
em cada uma das seguintes situações?
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Educação

O envolvimento digital veio para ficar
• Os consumidores estão usando as conversas 

por vídeo 35% a mais hoje para contato com 
prestadores de serviços educacionais do que 
usavam até o surto da COVID-19 em 2020.

• Mais de um terço dos consumidores 
conversam por vídeo em situações 
educacionais importantes, incluindo aulas 
particulares remotas e salas de aula virtuais.

• 47 por cento dos consumidores em todo o 
mundo aumentaram seu envolvimento digital 
com os prestadores de serviços educacionais 
desde o surto da COVID-19

• 53 por cento dizem que manterão a interação 
a esta taxa nos próximos seis meses, enquanto 
outros 34 por cento dizem que aumentarão a 
interação novamente nos próximos seis meses.

• Consumidores com menos de 40 anos 
(Geração Y e Geração Z) devem aumentar sua 
interação digital mais do que aqueles com mais 
de 40 anos.

Aumento Redução Igual
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41% 15% 44%
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27% 10% 62%

P:  E nos próximos seis a doze meses, sua interação digital com 
prestadores de serviços de SAÚDE aumentará, diminuirá ou 
permanecerá igual?

Aumento na interação digital na educação

Desde o surto da Covid

Agora — 2022

51% 42%

68% 42%

33% 24%

31%

20%

42%

31%

P:  Desde o surto da COVID-19, sua interação digital com prestadores de serviços de 
EDUCAÇÃO aumentou, diminuiu ou permaneceu no mesmo nível?

P:  E nos próximos seis a doze meses, sua interação digital com prestadores de serviços 
de EDUCAÇÃO aumentará, diminuirá ou permanecerá igual?
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Uma tabela de pontos percentuais sobre 
como os consumidores desejam interagir

Canais preferidos 
Chamada de voz, conversa por vídeo, SMS, mensagens (sem ser SMS),  

IA/chatbot, escolha de qualquer canal

Canal % escolhida

Aprender 
e estudar 
remotamente  
com um tutor

Bate-papo por vídeo 37%

Chamada de voz 20%

Escolher qualquer canal 18%

Interagir com 
outros alunos e 
professores em 
uma sala de aula 
virtual

Bate-papo por vídeo 42%

Escolher qualquer canal 17%

Chamada de voz 16%

Receber e 
responder a 
atualizações

Mensagens (sem ser SMS) 27%

SMS 20%

Escolher qualquer canal 17%

P:  Ainda pensando sobre EDUCAÇÃO, qual canal de comunicação você prefere usar em 
cada uma das seguintes situações?
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Comércio eletrônico e varejo

O envolvimento digital veio para ficar
• 48 por cento dos consumidores em todo o 

mundo aumentaram seu envolvimento digital 
com varejistas e plataformas de comércio 
eletrônico desde o surto da COVID-19.

• 55 por cento dizem que manterão a interação 
nessa taxa nos próximos seis meses, enquanto 
outros 34 por cento dizem que aumentarão 
a interação novamente nos próximos seis 
meses.

• Consumidores com menos de 40 anos 
(Geração Y e Geração Z) devem aumentar sua 
interação digital mais do que aqueles com 
mais de 40 anos.

Aumentará Reduzirá Permanecerá 
igual
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39% 13% 48%
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28% 10% 62%

P:  E nos próximos seis a doze meses, sua interação digital com 
VAREJISTAS OU LOJAS ONLINE aumentará, diminuirá ou 
permanecerá igual?

Aumento do envolvimento digital no varejo e no comércio eletrônico

Desde o surto da Covid

Agora — 2022

52% 44%

66% 43%

37% 23%

16%44%

42% 30%

P:  Desde o surto da COVID-19, sua interação digital com VAREJISTAS OU LOJAS 
ONLINE aumentou, diminuiu ou permaneceu no mesmo nível?

P:  E nos próximos seis a doze meses, sua interação digital com VAREJISTAS OU 
LOJAS ONLINE aumentará, diminuirá ou permanecerá igual?
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Uma tabela de pontos percentuais sobre 
como os consumidores desejam interagir

Canais preferidos 
Chamada de voz, conversa por vídeo, SMS, mensagens (sem ser SMS),  

IA/chatbot, escolha de qualquer canal

Canal % escolhida

Comprar um 
item caro ou 
especializado 
com a ajuda de 
um consultor de 
vendas no varejo

Chamada de voz 28%

Mensagens (sem ser SMS) 17%

Escolher qualquer canal 17%

Receber e 
responder a 
informações  
sobre pedidos  
e rastrear  
entregas

Mensagens (sem ser SMS) 24%

SMS 23%

Chamada de voz 19%

Conversar com 
um comprador 
ou vendedor para 
ver um item ou 
combinar a venda

Chamada de voz 28%

Mensagens (sem ser SMS) 21%

Escolher qualquer canal 15%

P:  Ainda pensando sobre VAREJO/COMÉRCIO ELETRÔNICO, qual canal de comunicação 
você prefere usar em cada uma das seguintes situações?
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Mídia, jogos, namoro online

O envolvimento digital veio para ficar
• Os consumidores estão usando a conversa 

por vídeo 25% mais para participar de 
transmissões online ao vivo atualmente do que 
usavam até o surto da COVID-19 em 2020.

• Um a cada cinco consumidores prefere 
conversar por vídeo com uma pessoa nos 
aplicativos de namoro.

• 39 por cento dos consumidores em todo o 
mundo aumentaram o envolvimento digital nas 
plataformas de mídia, jogos ou namoro online 
desde o surto da COVID-19.

• 57 por cento dizem que manterão a interação 
nessa taxa nos próximos seis meses, enquanto 
outros 29 por cento dizem que aumentarão a 
interação novamente nos próximos seis meses

• Consumidores com menos de 40 anos (Geração 
Y e Geração Z) devem aumentar sua interação 
digital mais do que aqueles com mais de 40 anos.

Aumento Redução Igual
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36% 15% 49%
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23% 12% 65%

P:  E nos próximos seis a doze meses, sua interação digital com 
prestadores de serviços de MÍDIA, ENTRETENIMENTO, JOGOS, 
NAMORO ONLINE aumentará, diminuirá ou permanecerá igual?

Aumento do envolvimento nos setores de mídia, jogos e namoro 
digital

Desde o surto da Covid

Agora — 2022

43% 36%

55% 35%

28% 21%

24% 19%

34% 27%

P:  Desde o surto da COVID-19, sua interação digital com prestadores de serviços 
de MÍDIA, ENTRETENIMENTO, JOGOS, NAMORO ONLINE aumentou, diminuiu ou 
permaneceu no mesmo nível?

P:  E nos próximos seis a doze meses, sua interação digital com prestadores de serviços 
de MÍDIA, ENTRETENIMENTO, JOGOS, NAMORO ONLINE aumentará, diminuirá ou 
permanecerá igual?
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Uma tabela de pontos percentuais sobre 
como os consumidores desejam interagir

Canais preferidos 
Chamada de voz, conversa por vídeo, SMS, mensagens (sem ser SMS),  

IA/chatbot, escolha de qualquer canal

Canal % escolhida

Participar de uma 
transmissão online 
ao vivo

Escolher qualquer canal 26%

Bate-papo por vídeo 15%

Chamada de voz 15%

Interagir com 
outros jogadores 
em jogos online 
ao vivo com vários 
jogadores

Escolher qualquer canal 26%

Bate-papo por vídeo 22%

Chamada de voz 17%

Conversar com 
uma pessoa 
por meio de um 
aplicativo de 
namoro

Escolher qualquer canal 25%

Mensagens (sem ser SMS) 21%

Bate-papo por vídeo 18%

P:  Ainda pensando sobre MÍDIA, ENTRETENIMENTO, JOGOS, NAMORO ONLINE, qual canal 
de comunicação você prefere usar em cada uma das seguintes situações?
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Transporte e viagens

O envolvimento digital veio para ficar
• 27 por cento dos consumidores em todo o 

mundo aumentaram o envolvimento digital com 
prestadores de serviços de compartilhamento 
de viagens desde o surto da COVID-19.

• 54 por cento dizem que manterão a interação  
com os prestadores de serviços de compartilha- 
mento de viagens nessa taxa nos próximos 
seis meses, enquanto outros 27 por cento 
dizem que aumentarão a interação novamente 
nos próximos seis meses.

• 35 por cento dos consumidores afirmam que 
aumentarão seu envolvimento digital com 
serviços de viagens como companhias aéreas, 
plataformas de reservas e acomodações nos 
próximos seis meses.

• Consumidores com menos de 40 anos 
(Geração Y e Geração Z) devem aumentar sua 
interação digital mais do que aqueles com 
mais de 40 anos.

Aumento Redução Igual
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41% 19% 40%
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28% 14% 57%

P:  E nos próximos seis a doze meses, sua interação digital com 
prestadores de serviços de TRANSPORTE E VIAGENS aumentará, 
diminuirá ou permanecerá igual?

Aumento do envolvimento digital para compartilhamento de viagens

Desde o surto da Covid

Agora — 2022
P:  Desde o surto da COVID-19, sua interação digital com prestadores de 

serviços de TRANSPORTE E VIAGENS aumentou, diminuiu ou permaneceu 
no mesmo nível?

P:  E nos próximos seis a doze meses, sua interação digital com prestadores 
de serviços de TRANSPORTE E VIAGENS aumentará, diminuirá ou 
permanecerá igual?

31% 34%

37% 36%

19% 20%

16%16%

24% 22%
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Aumento na interação digital em 
viagens
Embora os serviços, incluindo plataformas de companhias 
aéreas, acomodações e reservas, tenham praticamente  
parado de funcionar durante o pico da COVID-19, os 
consumidores dizem que aumentarão o envolvimento  
digital com esses serviços nos próximos seis a doze meses.

39%

44%

27%

22%

32%

P:  Nos próximos seis a doze meses, seu envolvimento digital com 
os serviços de VIAGENS, tais como sites de passagens aéreas e 
acomodação ou reservas aumentará, diminuirá ou permanecerá 
igual?

Uma tabela de pontos percentuais sobre 
como os consumidores desejam interagir

Canais preferidos 
Chamada de voz, conversa por vídeo, SMS, mensagens (sem ser SMS),  

IA/chatbot, escolha de qualquer canal

Canal % escolhida

Receber e 
responder a 
informações  
sobre voos

SMS 23%

Chamada de voz 22%

Mensagens (sem ser SMS) 22%

Falar com seu 
anfitrião, hotel ou 
guia sobre uma 
reserva

Chamada de voz 39%

Mensagens (sem ser SMS) 17%

Escolher qualquer canal 14%

P:  Ainda pensando sobre TRANSPORTE E VIAGENS, qual canal de comunicação você prefere usar 
em cada uma das seguintes situações?

APAC

AMÉRICA 
LATINA

NA

REINO  
UNIDO

EMEA



vonage.com.br  -  23 

No trabalho

O envolvimento digital veio para ficar
• 59 por cento dos trabalhadores do mundo 

aumentaram seu envolvimento digital 
enquanto trabalham em casa, no escritório  
ou na estrada desde o surto da COVID-19.

• 46 por cento dizem que continuarão usando a 
interação digital a esta taxa nos próximos seis 
meses no trabalho, enquanto outros 46 por 
cento dizem que aumentarão novamente nos 
próximos seis meses.

• Trabalhadores com menos de 40 anos 
(Geração Y e Geração Z) devem aumentar sua 
interação digital mais do que aqueles com 
mais de 40 anos.

Aumento Redução Igual
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38% 10% 52%

P:  E nos próximos seis a doze meses, o seu envolvimento digital 
enquanto TRABALHA EM CASA, NO ESCRITÓRIO OU EM CAMPO 
aumentará, diminuirá ou permanecerá o mesmo?

Aumento do envolvimento digital no trabalho em casa,  
no escritório ou em campo

Desde o surto da Covid

Agora — 2022

65% 51%

75% 46%

48% 33%

42% 27%

51% 36%

P:  Desde o surto da COVID-19, a sua interação digital durante o trabalho em CASA, NO 
ESCRITÓRIO OU EM CAMPO aumentou, diminuiu ou permaneceu igual?

P:  E nos próximos seis a doze meses, o seu envolvimento digital enquanto TRABALHA 
EM CASA, NO ESCRITÓRIO OU EM CAMPO aumentará, diminuirá ou permanecerá o 
mesmo?
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Uma tabela de pontos percentuais sobre 
como os consumidores desejam interagir

Canais preferidos 
Chamada de voz, conversa por vídeo, SMS, mensagens (sem ser SMS),  

IA/chatbot, escolha de qualquer canal

Canal % escolhida

Demonstrar, 
atender ou vender 
um produto/
serviço a um 
cliente

Bate-papo por vídeo 33%

Chamada de voz 26%

Escolher qualquer canal 14%

Colaborar com 
uma equipe ou 
um cliente em um 
projeto importante

Bate-papo por vídeo 38%

Chamada de voz 24%

Serviços de mensagem 12%

Quando você está 
na estrada ou em 
campo e precisa 
entrar em uma 
reunião

Chamada de voz 31%

Bate-papo por vídeo 26%

Escolher qualquer canal 13%

P:  Pensando no TRABALHO EM CASA, NO ESCRITÓRIO OU EM CAMPO, quais canais de 
comunicação você usou em cada uma das situações a seguir?
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CONCLUSÃO

Sucesso na nova era do envolvimento 
digital dos clientes
Algo que os últimos dois anos nos ensinaram foi a rapidez com que as empresas e os prestadores de serviços 
devem reagir ao nosso mundo imprevisível e às preferências de comunicação dos clientes que mudam  
para acompanhar. 

O enorme aumento no envolvimento digital desde a chegada da COVID-19 veio para ficar. O envolvimento  
do cliente mudou para o reino digital de forma definitiva e não há como voltar atrás.

Enquanto o mundo reabre, as empresas simplesmente não podem se dar ao luxo de ficar inativas. Com o aumento 
das expectativas dos clientes, não é suficiente somente adicionar os canais digitais. Se quiser conquistar e reter 
clientes nesta nova era da interação do cliente, todas as conversas digitais em cada canal precisam funcionar 
em conjunto e sem falhas. Um único erro pode testar os limites até mesmo dos clientes mais fiéis. Mas como 
evitar esses erros onerosos que afetam a experiência do cliente? E como integrar a variedade de canais digitais 
preferidos para sempre oferecer excelentes experiências aos cliente?
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Com o software de contact center em nuvem da 
Vonage, as APIs de comunicação e plataforma  
global flexível, ficou muito mais fácil proporcionar  
uma excelente interação com o cliente em uma  
base mundial de clientes. 

A Vonage oferece uma experiência integrada 
que unifica o contact center com o restante da 
organização na mesma plataforma de comunicação. 
Com isso os agentes podem colaborar com 
especialistas em toda a organização para resolver  
os problemas dos clientes de forma mais eficaz.

Além disso, o Vonage Contact Center integra-se 
perfeitamente ao Salesforce, viabilizando recursos 
como o encaminhamento avançado para o melhor 
agente disponível e painéis personalizados com 
detalhes atualizados para equipes de serviço e 
vendas. As organizações utilizam essa integração para 
alcançar os clientes nos canais de preferência deles, 
automatizar os recursos para criar tempo e atender a 
solicitações mais complexas e fazer o vínculo com o 
Einstein Analytics para revelar informações ocultas.

As APIs da Vonage são a base da comunicação que 
você pode usar para dar relevância a cada interação. 
De startups em crescimento a organizações já 
estabelecidas, empresas como Alibaba, Expedia 
e Uber utilizam as APIs da Vonage para criar as 
melhores soluções de comunicação em grande escala 
com mensagens, voz e vídeo programáveis entre 
outras opções.

Recém-adicionada ao pacote de produtos da Vonage 
está a plataforma Jumper.ai, que ajuda qualquer 
organização a viabilizar o comércio conversacional 
com tecnologia de IA, transformando notificações 
em conversas. A Jumper.ai cria interação omnicanal 
e com prioridade para mensagens com clientes e 
jornadas de compras nas redes sociais, mensagens e 
web (WhatsApp, Facebook Messenger, Apple Business 
Chat, Instagram, Twitter, SMS, LINE, Google Ads, sites 
e outras opções).

Comece a usar rapidamente com a nossa equipe 
de especialistas e os planos flexíveis, que podem 
ser dimensionados para atender às necessidades 
da sua empresa. Escolha entre preços simples 
com pagamento por uso ou adicione os serviços 
que você precisa, incluindo nosso plano Enterprise 
com suporte prático, experiência em consultoria, 
integração acelerada e SLAs da plataforma. 

Como a Vonage pode ajudar

Sobre o estudo
Em parceria com a Boston Research Services, a Vonage entrevistou 5 mil consumidores em quatro continentes e 
14 países (Estados unidos, Canadá, reino Unido, Austrália, China, Japão, Indonésia, Malásia, Alemanha, França, 
Rússia, Emirados Árabes Unidos, México e Brasil) para entender melhor o impacto duradouro da COVID-19 
na maneira como os consumidores se relacionam com as empresas e entre si. O estudo global, chamado 
Relatório global de envolvimento do cliente, contou com uma distribuição estatisticamente representativa dos 
entrevistados por idade (de 18 a 55 ou mais), região e país, para entender as diferenças das respostas entre os 
segmentos de gênero, geração e localização geográfica. A pesquisa foi feita em julho de 2021. A pesquisa foi 
feita em julho de 2021.
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Primeiros passos

APIs da Vonage 
Saiba mais | Fale conosco 

Vonage Contact Center  
Saiba mais | Veja os planos

https://www.vonage.com.br/contact-centers/
https://www.vonage.com.br/business/communication-apis/
https://www.vonage.com.br/contact-centers/communication-systems-integration/
https://www.vonage.com.br/contact-centers/features/
https://www.vonage.com.br/contact-centers/features/
https://www.vonage.com.br/communications-apis/messages/
https://www.vonage.com.br/communications-apis/voice/
https://www.vonage.com.br/communications-apis/video/
https://ir.vonage.com/news-releases/news-release-details/vonage-adds-conversational-commerce-solution-its-product
https://www.vonage.com.br/communications-apis/pricing/
https://www.vonage.com.br/communications-apis/pricing/
https://www.vonage.com.br/communications-apis/enterprise/
https://www.vonage.com.br/business/communication-apis/
https://www.vonage.com.br/communications-apis/contact-api/
https://www.vonage.com.br/contact-centers/
https://www.vonage.com.br/contact-centers/plans/
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