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O Benchmark do Zendesk
Resumo
O relatório de benchmark desse trimestre explora uma nova métrica disponível no Zendesk: o Net Promoter Score (NPS), que ajuda as empresas
a medirem a fidelidade dos clientes. Com base em 103.000 respostas de NPS, nossa análise inicial desses dados revela a aparência de um bom
resultado de NPS, além do tipo de feedback dos clientes que uma empresa pode obter ao enviar uma pesquisa de NPS.
Os primeiros resultados revelam um NPS global de 33. Ao aprofundarmos a análise para além do próprio score, descobrimos que 53% dos
entrevistados forneceram feedback. A análise desse feedback qualitativo forneceu uma visão do impacto que uma boa experiência de
atendimento ao cliente tem na fidelidade a longo prazo do cliente.
Quanto aos países, o Peru, a Argentina e a Itália foram nossas surpresas do terceiro trimestre, com os maiores ganhos em satisfação do cliente em
relação ao trimestre anterior. Em relação aos setores, turismo, hospedagem web e entretenimento e jogos mostraram a maior taxa de melhoria.

Net Promoter, Net Promoter Score e NPS são marcas registradas de Satmetrix Systems, Inc., Bain & Company, Inc. e Fred Reichheld.

O Benchmark do Zendesk

3° TRI/2014

2

Em foco: Net Promoter Score®
Mensuração da fidelidade do cliente
Recentemente, o Zendesk introduziu uma ferramenta de pesquisa, o Net Promoter Score® (NPS), para ajudar as empresas a medirem a integridade
a longo prazo dos seus relacionamentos com os clientes. Essencialmente, o NPS é uma métrica da lealdade do cliente. Ao longo do tempo,
métricas de monitoramento como o NPS podem ajudar uma empresa a quantificar a opinião dos clientes e coletar feedback valioso, que é
crucial para o sucesso a longo prazo de uma organização. Com uma pesquisa que faz uma única pergunta (Fig. 1), “Qual a probabilidade de você
recomendar minha empresa a alguém que você conhece?”, uma empresa pode identificar rapidamente seus maiores clientes evangelistas e os
riscos de cancelamento.

Fig. 1 Pesquisa de NPS do Zendesk

A pesquisa agrega valor com os dados qualitativos e quantitativos que fornece. As classificações formam o NPS da empresa, que pode
ser monitorado e aprimorado ao longo do tempo. Além disso, o feedback que os clientes podem fornecer é uma fonte de informações das
verdadeiras opiniões dos clientes sobre a sua empresa e seus produtos.
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Quando analisamos a distribuição do NPS, vemos que as classificações tendem a enviesar para as duas extremidades da escala de 11

Nos últimos meses, nossos clientes testaram a ferramenta de pesquisa

pontos, com um total de 54% respostas sendo 0 ou 10 (Fig. 3). Quando

de NPS do Zendesk e enviaram mais de um milhão de pesquisas para

agrupamos as classificações pela proporção de entrevistados de cada

os seus clientes. Nossos resultados iniciais se baseiam nas 103.000

categoria de NPS (promotores, passivos, detratores), descobrimos que

respostas às pesquisas de NPS enviadas por 230 empresas durante

55% dos entrevistados são promotores.

o nosso projeto piloto de NPS. Para ser incluída nesse relatório,

Fig. 3 Distribuição das classificações do NPS

uma empresa deveria receber, no mínimo, 20 classificações de seus
clientes. Isso nos permitiu vislumbrar nossos resultados iniciais, mas
eles não podem ser considerados resultados oficiais do benchmark.
Quando obtivermos uma amostra de respostas estatisticamente
significativa, disponibilizaremos nossas métricas oficiais de benchmark
de NPS.
A agregação desse conjunto inicial de dados criou um NPS de
33 em empresas de 22 países e 16 setores. Se você não estiver
familiarizado com o cálculo do NPS, saiba que o NPS de uma empresa
é feito categorizando os clientes em três grupos de acordo com a
classificação selecionada por eles em uma escala de 0 a 10:
• Os clientes que forneceram uma classificação de 0 a 6 são os
detratores, o que indica insatisfação com sua empresa. É muito
provável que eles não incentivem amigos ou colegas a usarem
seu produto e serviços.
• Os clientes que forneceram uma classificação de 7 ou 8 são
passivos, o que indica que é improvável que eles recomendem
ativamente sua empresa para outros.
• Os clientes que forneceram uma classificação de 9 ou 10
são promotores, o que indica que é provável que eles
recomendem ativamente sua empresa para outros.

Ainda que a mensuração de um NPS global seja certamente
uma estatística interessante, a opinião e a fidelidade dos clientes
podem variar de acordo com o tipo de cliente e com o estilo das
interações. Os clientes do Zendesk usam nosso produto de diversas
maneiras. A maioria dos casos de uso são cenários mais tradicionais
de atendimento ao cliente, de uma empresa que fornece suporte

Então, o score é calculado subtraindo a porcentagem de detratores da

para outras empresas ou clientes individuais. No entanto, algumas

porcentagem de promotores1 (Fig. 2).

organizações que usam o Zendesk são equipes internas, como grupos
de TI ou RH, que fornecem suporte para outros departamentos.

Fig. 2 Cálculo do NPS

Ainda que, normalmente, as pesquisas de NPS sejam mais usadas
para medir os relacionamentos entre as empresas e os seus clientes
externos, as equipes internas, especialmente em organizações
maiores, também valorizam o uso de pesquisas de NPS como
método de coleta de feedback útil dos usuários. Quando dividimos
os resultados de NPS das empresas pelo tipo de cliente que elas
atendem, vemos que o NPS de empresas que atendem a clientes
individuais é maior que o das que atendem outras empresas (Fig. 4).
No entanto, o NPS mais alto vem de equipes que atendem outros
departamentos internos. Isso faz sentido, visto que é mais provável
que os entrevistados pelo NPS deem classificações melhores para
os seus colegas do que para as empresas com as quais eles fazem
negócios.

1 O motivo pelo qual o benchmark de NPS não é igual à porcentagem total de promotores menos a porcentagem total de detratores é porque, para o benchmark, realizamos o cálculo
para cada cliente e, posteriormente, calculamos a média do NPS para todos os clientes. Para obter mais informações, consulte a seção O novo e aprimorado Benchmark do Zendesk no
final desse relatório.
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Fig. 4 NPS segmentado por tipo de cliente atendido

Empresas que atendem a
clientes individuais

32

Empresas que atendem
outras empresas

29

Equipes que atendem
outros departamentos
internos

49

Então, esses resultados de NPS são bons ou ruins? Depende. Seu primeiro
NPS não conta toda a história. Nossa filosofia de NPS é que o primeiro
score serve como linha de base. A parte mais importante dos resultados
de NPS é o feedback enviado pelo cliente. E, se você puder atender às
Um dos maiores sites de comparação de preços
de hotéis, o trivago, queria descobrir a opinião dos
clientes sobre a sua empresa como um todo, e não
o nível de satisfação deles com o suporte ao usuário.
Isso levou Julia Sadowski, Líder do Suporte ao
Usuário no trivago, a enviar a primeira pesquisa de
NPS. Ao receber um volume grande de comentários
dos clientes, Sadowski disse que empresa pode
capturar muito mais feedback sobre o site do que
ela pode compartilhar com a equipe de produto
para fazer alterações. Agora que a equipe tem um
NPS para a empresa, eles planejam usá-lo como
benchmark para melhorias futuras.
NPS: -1
Taxa de resposta: 15%
Setor: Viagens, hotelaria e turismo

Fig. 5 Amostra de pesquisa de satisfação do cliente do Zendesk

necessidades e ao feedback dos clientes, qual será o impacto no seu NPS
ao longo do tempo?

Índices de resposta e comentários para pesquisas de NPS
No trivago, um dos maiores sites de comparação de preços de hotéis,
o Chefe do Relacionamento com os Clientes enviou uma pesquisa
de NPS para os clientes para ver em que eles podem melhorar. Eles
receberam "tanto feedback sobre o site" que compartilharam tudo com
a equipe de produtos para mudar a experiência de compra do cliente. E
quanto feedback do cliente uma empresa pode esperar receber de uma
campanha de pesquisa de NPS?
Olhando os índices de resposta e comentários, vamos comparar as
pesquisas de NPS com uma outra pesquisa popular de feedback do cliente:
a satisfação do cliente (Fig. 5). Ambas as pesquisas são enviadas para os
clientes por email e não estão incorporadas em um produto ou site.
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A taxa de resposta é a porcentagem de clientes que enviaram uma

Fig. 6 Média da taxa de resposta por tipo de pesquisa

Pesquisa de satisfação do
cliente

Pesquisa de NPS

21%
13%

classificação de pesquisa em comparação com o número total dos
clientes convidados para realizar a pesquisa. A taxa de resposta para
as pesquisas de satisfação do clientes é mais de 1,6 vezes maior
do que a taxa das pesquisas de NPS (Fig. 6). Isso se dá porque as
pesquisas de satisfação do cliente normalmente são enviadas apenas
para os clientes que entraram recentemente em contato com a
empresa.
Por outro lado, as pesquisas de NPS são enviadas para uma amostra
maior e mais representativa de sua base de clientes, não importando
se eles interagiram recentemente com a sua empresa ou não. As

Fig. 7 Campo de comentário em uma pesquisa de NPS

práticas recomendadas de pesquisa de NPS sugerem que entrevistar
uma amostra aleatória dos seus clientes em um ritmo regular é
a melhor maneira de evitar distorções nas respostas e coletar o
feedback mais preciso.
Além de poder classificar uma empresa, as pesquisas de NPS e de
satisfação também permitem que os clientes forneçam comentários
sobre a classificação que eles forneceram (Figs. 7 e 8).

Fig. 8 Campo de comentário em uma pesquisa de satisfação do cliente
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Fig. 9 Taxa de comentários por tipo de pesquisa e de classificação

Cliente
Satisfação
Pesquisas

Pesquisas de NPS

28%

53%

63%

--

25%

--

Média da taxa de comentários de detratores
(classificações de 0 a 6)

--

50%

Média da taxa de comentários de passivos
(classificações 7 e 8)

--

37%

Média da taxa de comentários de promotores
(classificações 9 e 10)

--

55%

Taxa de comentários por tipo de
pesquisa e de classificação

Média geral da taxa de comentários

Média da taxa de comentários para classificações ruins

Média da taxa de comentários para classificações boas

Ao analisarmos a porcentagem de clientes que deixaram feedback, vemos que a taxa geral de comentários para pesquisas de NPS é quase duas
vezes maior do que a taxa das pesquisas de satisfação do cliente (Fig. 9). Ainda que o número de respostas das pesquisas de NPS seja metade
do número das pesquisas de satisfação, é mais provável que os clientes que respondem às pesquisas de NPS forneçam comentários adicionais, o
que significa feedback valioso para as empresas.
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Se nos aprofundarmos nas taxas de comentários por tipo de classificação,
veremos que 63% dos clientes que enviam uma classificação ruim em uma
pesquisa de satisfação deixarão feedback adicional, enquanto apenas 25% dos
clientes que enviam uma classificação boa deixarão comentários adicionais. Os
Quando Craig Wheeler, Diretor de Operações da
feelunique.com, o maior varejista de produtos de
beleza premium online da Europa, procurou envolver

clientes que tiveram uma interação ruim com a sua empresa parecem estar mais
dispostos a falar sobre ela, o que não é essencialmente ruim. Isso permite que
as empresas acompanhem a experiência e invertam-na.

proativamente sua base de clientes internacional,

Para as pesquisas de NPS, vemos taxas maiores de comentários entre os

ele escolheu a ferramenta de pesquisa de NPS

detratores e promotores, 50% e 55%, respectivamente.

no seu Zendesk. A simplicidade da pesquisa é

Esses clientes inclinados para as extremidades da escala de classificação de

prova da velocidade de resposta dos seus clientes

NPS talvez tenham opiniões mais fortes sobre a empresa, portanto, é mais

internacionais, onde foi possível ver uma taxa de

provável que eles deixem feedback adicional com as impressões. Por outro lado,

resposta de 8% num período de 24 horas do envio

os passivos não são assim apenas em suas classificações, mas também em sua

da pesquisa. Com um NPS alto de 69, Wheeler e

tendência de fornecer feedback. Deles, apenas 37% deixaram um comentário

sua equipe têm muitos planos para o NPS, como dar

adicional na resposta da pesquisa de NPS.

continuidade aos casos de detratores e recompensar
seus promotores, de modo continuar melhorando os
relacionamentos com seus clientes.

Além das taxas de comentário das pesquisas, o tamanho desse feedback
também varia de acordo com a classificação de NPS fornecida pelo cliente
(Fig. 10). Os promotores tendem a deixar comentários mais curtos, com o 50 por

NPS: 69

cento dos comentários com 63 palavras. Muitos desses comentários eram frases

Taxa de resposta: 10%

curtas como "vocês são demais". Os detratores tendem a deixar comentários

Setor: Varejo

mais longos com feedback detalhado justificando suas classificações negativas,
com o 50 por cento dos comentários de detratores com 106 palavras e 95 por
cento com 542 palavras.

Fig. 10 Tamanho do comentário de NPS em números de palavras para promotores, passivos e detratores

Ao iniciar um diálogo com os clientes, as empresas aproveitam melhor o feedback do que uma pesquisa pré-definida com respostas de múltipla
escolha. Uma caixa de comentários livres permite que seus clientes mais entusiasmados, satisfeitos ou, mais provavelmente, insatisfeitos, digam
tudo o que têm para dizer. O feedback pode ajudar as empresas a evitar a "procura por chifre em cabeça de cavalo", ou seja, uma busca infinita
por ideias dos clientes onde elas nunca serão encontradas.
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Análise do feedback da pesquisa de NPS
O que esses promotores e detratores estão dizendo nos comentários deles? Queríamos entender os motivos mais comuns pelos quais os
clientes são promotores ou detratores, portanto, analisamos o conteúdo de feedback dos comentários de NPS desses dois grupos. No fim das
contas, coletar o feedback do cliente é apenas a primeira metade da equação. A segunda metade é transformar esse feedback em informações
significativas e úteis.
Para analisar esse feedback qualitativo, analisamos as correlações mais fortes entre frases no feedback e se a resposta foi de um promotor ou
detrator. Classificamos a lista pela probabilidade condicional de um comentário ser de um promotor ou detrator considerando o fato de a frase
estar contida no comentário.

Fig. 11 Feedback da pesquisa de NPS de detratores e promotores

Principais frases de
comentários de promotores

Principais frases de
comentários de detratores

1. atendimento excelente
2. atendimento ao cliente excelente
3. preços excelentes
4. fácil de usar
5. ótima qualidade
6. entrega rápida

1. atendimento ao cliente ruim
2. perda de tempo
3. não funciona
4. muita demora
5. não te conhece
6. difícil de usar

Essa análise (Fig. 11) enfatizou a importância das experiências de atendimento ao cliente na percepção geral do cliente de uma empresa, como a
probabilidade de eles continuarem sendo clientes ou de divulgar sua empresa e seus produtos.
Para entender melhor a relação entre o atendimento ao cliente e o feedback do NPS, analisamos mais profundamente os dados da satisfação do
cliente, que medem a satisfação do cliente após uma interação de suporte. Quando discriminamos os promotores, passivos e detratores pelas
suas classificações boas e ruins de satisfação após interações anteriores de atendimento ao cliente, descobrimos que 62% dos clientes que
enviaram uma classificação boa para uma interação de atendimento ao cliente anterior foram categorizados como promotores nas pesquisas de
NPS (Fig 12). Em um contraste impressionante, apenas 17% dos clientes que classificaram uma interação de atendimento ao cliente anterior como
ruim são promotores.
Fig. 12 Distribuição dos promotores, passivos e detratores de NPS que enviaram, no passado, classificações de satisfação boas ou ruins

O Benchmark do Zendesk

9

3° TRI/2014

Saber o que os clientes pensam orienta as empresas quanto ao que e como eles precisam melhorar. Isso também permite que as empresas
acompanhem proativamente seus clientes e iniciem um diálogo, seja para agradecê-los pelo feedback, obter mais detalhes ou resolver um problema
revelado.

5 dicas para enviar pesquisas de NPS eficazes
As empresas têm muitas ferramentas de pesquisa de NPS à disposição. Seja
qual for a ferramenta usada por sua empresa, essas são algumas dicas sobre
como aproveitar ao máximo suas campanhas de pesquisa de NPS.

1. Simplifique a pesquisa para obter as taxas mais altas de respostas
Adam Rudy, Chefe da Experiência do Cliente no
The Catch Group, uma das maiores empresas de
e-commerce da Austrália, queria conhecer melhor os
clientes dele com uma pesquisa de NPS. O feedback
fornecido pelos clientes apontou as oportunidades
de melhoria da experiência do cliente. Com esses
dados à disposição, Rudy pode medir o impacto
das mudanças que eles estão introduzindo nos

e comentários. Cada pergunta adicional introduzida no fluxo da pesquisa
reduz a taxa de resposta da pesquisa. Você sempre pode dar continuidade
posteriormente com perguntas mais adequadas e relevantes.

2. Siga a metodologia do NPS. A pesquisa de NPS não só tem práticas
recomendadas incorporadas para reduzir distorções, mas optar por essa
pesquisa de NPS tradicional permitirá que você compare sua empresa com
outras.

negócios para demonstrar como elas resultam em

3. Entreviste uma amostra aleatória e representativa da sua base de

uma experiência do cliente melhor. "Estamos muito

clientes para assegurar que você receberá uma leitura precisa das opiniões dos

orgulhosos de nosso NPS de 58", disse Rudy. "No

seus clientes. Recomendamos que você convide, no mínimo, 2.100 clientes para

entanto, mais importante ainda é que sabemos onde

que sua pesquisa de NPS colete respostas suficientes para agregação e análise.

estamos errando".

4. Preste muita atenção ao feedback qualitativo e não apenas às

NPS: 58

classificações ou ao score. É mais importante entender por que um cliente

Taxa de resposta: 21%

forneceu uma classificação do que um simples número. Do feedback deles, você

Setor: Varejo

também poderá descobrir oportunidades de melhoria da experiência do cliente.

5. Desenvolva um ritmo de pesquisa regular (por exemplo, mensal,
trimestral) e acompanhe suas tendências de NPS ao longo do tempo. Com
qual frequência você deve enviar pesquisas? Uma boa regra é não enviar mais
pesquisas do que você pode analisar, absorver e agir quanto às respostas da
pesquisa anterior.
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O novo e aprimorado Benchmark do Zendesk
No último trimestre, reexaminamos nossa metodologia de agregação de nossas métricas trimestrais de benchmark. Um dos feedbacks mais comuns
recebidos dos nossos clientes era quanto à relevância das métricas do Benchmark do Zendesk. Por exemplo, em qualquer setor, as empresas que
aceitarem participar da pesquisa naquele setor podem variar muito em tamanho. Como o mesmo conjunto de métricas de benchmark do setor pode ser
usado tanto para uma loja com um funcionário e apenas alguns clientes como para uma organização global gigante com milhões de clientes? Nós nos
comprometemos a melhorar nossa metodologia para atender a essa pergunta válida.
No passado, quando calculávamos o benchmark do índice de satisfação do cliente para um setor, por exemplo, nós calcularíamos o índice médio de
satisfação para todas as respostas da pesquisa naquele setor (Fig. 13). Ainda que essa seja uma abordagem viável e precisa, essa metodologia tende a
apresentar um desvio em direção às empresas do setor que enviam um volume grande de pesquisas de satisfação.

Fig. 13 Antiga metodologia de benchmark

Empresa

Nº de classificações
satisfeitas

Total de respostas da
pesquisa

Índice de satisfação

A
B
C

90
80
75

100
100
100

90%
80%
75%

Número total de classificações satisfeitas: 245

Soma de todas as respostas
da pesquisa: 300

Benchmark do índice de
satisfação: 81,7%

Respostas de satisfação boas
100

=

Benchmark do índice de satisfação do cliente

100

=

81,7%

Total de respostas de
satisfação
245
300

O Benchmark do Zendesk

11

3° TRI/2014

Queremos equilibrar esse desvio em direção às empresas com muitos entrevistados pois, geralmente, um volume maior de pesquisas de satisfação é
resultado de um volume grande de tickets de suporte. Normalmente, um volume de ticket maior está correlacionado a um índice menor de satisfação do
cliente (Fig. 14). Portanto, a metodologia de benchmark anterior sofre um desvio em direção às empresas com volume maior de tickets, volume maior de
pesquisas de satisfação e índices menores de satisfação do cliente.
Fig. 14 Satisfação dos clientes de empresas com base na média de tickets gerenciados por mês

Daqui para a frente, o benchmark do índice de satisfação do cliente para um setor será uma média do índice de satisfação geral de cada empresa (Fig.
15). A média é, essencialmente, o 50 por cento. Com a média servindo como benchmark, 50% dos clientes dentro desse grupo têm um valor maior que
o benchmark e 50% têm um valor menor. O benefício dessa mudança é que, agora, ponderamos cada empresa dentro de um setor da mesma maneira.
Em outras palavras, aquela loja com um único funcionário e que envia apenas algumas pesquisas de satisfação está no mesmo mercado da organização
global gigante que envia milhares de pesquisas. Essa mudança está sendo implementada globalmente por todas as nossas métricas de benchmark e
está refletida nesse relatório do 3º trimestre.
Fig. 15 Nova metodologia de benchmark

Empresa

Nº de classificações
satisfeitas

Total de respostas da
pesquisa

Índice de satisfação

A
B
C

90
80
75

100
100
100

90%
80%
75%
Benchmark do índice
médio de satisfação: 80%
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3º TRI Mudanças e surpresas
A cada trimestre, examinamos o desempenho das empresas por país e por setor em termos de satisfação do cliente. Concentrando a análise nos países
e nos setores que viram o maior crescimento na satisfação do cliente e as maiores retrações na satisfação do cliente, veja abaixo as maiores mudanças e
surpresas do 2º para o 3º trimestre de 2014.

Países com maior melhoria por satisfação do cliente
PAÍS

MUDANÇA
TRIMESTRAL*

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO 3° TRI

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO 2° TRI

1. PERU

8,8

76,5%

67,7%

2. ARGENTINA

5,1

94,5%

89,4%

3. ITÁLIA

4,4

96,2%

91,7%

Países com satisfação do cliente em queda
PAÍS

MUDANÇA
TRIMESTRAL*

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO 3° TRI

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO 2° TRI

1. INDONÉSIA

6,6

79,4%

86,1%

2. EMIRADOS ÁRABES

3,8

88,7%

92,5%

2,5

82,6%

85,1%

UNIDOS

3. VIETNÃ

Setores com maior melhoria por satisfação do cliente
SETOR

MUDANÇA
TRIMESTRAL*

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO 3° TRI

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO 2° TRI

1. VIAGENS

1,6

91,8%

90,3%

2. HOSPEDAGEM WEB

1,3

95,3%

94,0%

3. ENTRETENIMENTO E

1,2

86,7%

85,6%

JOGOS

Setores com satisfação do cliente em queda
SETOR

MUDANÇA
TRIMESTRAL*

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO 3° TRI

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO 2° TRI

1. IMOBILIÁRIO

1,4

94,7%

96,1%

2. VAREJO

0,4

89,9%

90,4%

3. APLICATIVOS DA WEB

0,2

94,2%

94,3%
*ALTERAÇÃO EM PONTOS PERCENTUAIS

Para obter uma classificação completa de todos os setores e países, consulte o Apêndice.
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Sobre o Benchmark do Zendesk
Nós introduzimos o Benchmark do Zendesk em março de 2012 para
fornecer aos clientes uma maneira real e tangível de medir o desempenho
do atendimento ao cliente, além de contextualizá-lo, para ajudar as
empresas a compreenderem o desempenho delas em relação ao
desempenho dos seus colegas.
Diferente de uma pesquisa ou opinião especializada, o Benchmark do
Zendesk baseia-se em interações reais de suporte e de atendimento
ao cliente de mais de 25.000 empresas em 140 países que optaram por
participar.
Ele se concentra em três indicadores-chave de desempenho: 1) satisfação
do cliente, 2) tempo até a primeira resposta e 3) volume de tickets. Quando
uma empresa é parte do Benchmark do Zendesk, ela pode comparar sua
organização com outras empresas similares por setor, público-alvo ou
tamanho da empresa usando esses três indicadores de desempenho.
A cada trimestre, examinamos e relatamos tendências por nossas métricas
de benchmark existentes, além de explorar novas maneiras pelas quais as
empresas podem avaliar a integridade de suas relações com os clientes e
oferecer suporte às operações. As métricas do benchmark normalmente
são relatadas por setor, país e outras medidas que atingem um limite
mínimo de respostas. Para que um país seja incluído, é necessário que
ele receba, no mínimo, 10.000 respostas de satisfação do cliente de, no
mínimo, dez empresas desse país no trimestre. Como consequência disso,
nem todos os países aparecerão em todos os relatórios trimestrais.
Os dados de NPS nesse relatório são retirados de clientes que testaram a
ferramenta de pesquisa de NPS do Zendesk; esse grupo enviou mais de
um milhão de pesquisas para os seus clientes. Nossos resultados iniciais
se baseiam nas 103.000 respostas às pesquisas de NPS enviadas por 230
empresas durante o nosso projeto piloto de NPS. Para ser incluída nesse
relatório, uma empresa deveria receber, no mínimo, 20 classificações de
seus clientes. Isso nos permitiu vislumbrar nossos resultados iniciais, mas
eles não podem ser considerados resultados oficiais do benchmark.
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SATISFAÇÃO DO CLIENTE POR PAÍS

PAÍS DO
2° TRI (2014)
1.

2.

3.

DESDE O
1º TRI (2014)*

NOVA ZELÂNDIA

97,1%

5.

6.

7.

96,5%

9.

10.

96,2%
96,0%
ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRICA

95,6%
95,5%

18.

19.

20.

0,1
21.

22.

23.

24.

25.

26.

DINAMARCA

94,5%

2,4

33.

0,9
34.

35.

36.

37.

38.

39.

MALÁSIA

90,7%

2,5

0,4

2,8

VIETNÃ

2,5

INDONÉSIA

6,6

FILIPINAS

1,5

PERU

76,5%

3,1

0

ÍNDIA

76,7%

0,1

COLÔMBIA

87,6%

79,4%

0,1

0,9

ROMÊNIA

82,6%

2,9

2,8

CINGAPURA

86,8%

0,9

0,2

CHILE

87,6%

1,0

FRANÇA

91,4%

0,6

32.

3,8

TAILÂNDIA

87,7%

0,3

ALEMANHA

91,8%

0,5

31.

2,4

POLÔNIA

88,3%

1,3

REPÚBLICA TCHECA

91,8%

0,3

30.

JAPÃO

92,1%

0,3

SUÉCIA

92,4%

EMIRADOS ÁRABES
UNIDOS

88,7%

2,6

MÉXICO

ESPANHA

88,7%
29.

BRASIL

92,3%

0,3

2,8

RÚSSIA

92,9%

0,2

28.

HOLANDA

DESDE O
1º TRI (2014)*

89,7%

5,1

FINLÂNDIA

93,3%

4,4

SUÍÇA

93,7%

PAÍS DO
2° TRI (2014)
27.

ISRAEL

93,3%

0,8

NORUEGA

94,8%
13.

17.

CANADÁ

ARGENTINA

93,5%

1,5

AUSTRÁLIA

94,9%
12.

16.

REINO UNIDO

95,3%
11.

0,5

ITÁLIA

95,6%
8.

15.

ÁFRICA DO SUL

DESDE O
1º TRI (2014)*

94,5%

0,4

IRLANDA

96,7%
4.

14.

BÉLGICA

97,0%

PAÍS DO
2° TRI (2014)

8,8

TURQUIA

67,1%

1,2

*ALTERAÇÃO EM PONTOS PERCENTUAIS
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SATISFAÇÃO DO CLIENTE POR SETOR

SETOR DO
2º TRI (2014)

1.

DESDE O
1º TRI (2014)*

GOVERNAMENTAL E
SEM FINS LUCRATIVOS

98,1%
2.

0,2

SERVIÇOS DE TI E
DE CONSULTORIA

97,7%

95,5%

97,4%

HOSPEDAGEM WEB

95,3%

0
9.

SAÚDE

DESDE O
1º TRI (2014)*

7. SERVIÇOS FINANCEIROS
E DE SEGUROS

8.

3.

0,8

MANUFATURA E
HARDWARE DE
COMPUTADORES

95,0%

EDUCAÇÃO

96,2%
SERVIÇOS DE SUPORTE
PROFISSIONAL E
EMPRESARIAL

96,2%

94,7%

1,3

6.
SOFTWARE

95,6%

0,2

MÍDIA E
TELECOMUNICAÇÕES

90,5%

1,6

0,2

15.
VAREJO

0,5

89,9%

1,4

ENTRETENIMENTO E
JOGOS

86,7%

0,4

1,2

17.
APLICATIVOS DA WEB

94,2%
12.

91,8%
14.

11.

0,1

DESDE O
1º TRI (2014)*

VIAGENS

0,8

16.
IMOBILIÁRIO

0

SETOR DO
2º TRI (2014)

13.

10.

4.

5.

SETOR DO
2º TRI (2014)

MARKETING E
PROPAGANDA

93,2%

0,2

0,6

REDE SOCIAL

84,3%

0,2

*ALTERAÇÃO EM PONTOS PERCENTUAIS

