
Surgem os Serviços de Atendimento ao Consumidor (SACs) 
em 1960

Lei de Defesa do Consumidor é criada em 1992. Com ela o 
cliente conquista o Código de Defesa do consumidor

Com a popularização da internet e dos computadores, novos 
meios e mais qualidade no atendimento são os ganhos dos 
anos 2000

Em 2014 começa a era omnichannel, na qual o atendimento 
ao cliente é feito por todos os canais, de aplicativos no 
smartphone a e-mails e ligações telefônicas

Todas essas respostas precisam ser conhecidas quando o assunto é atendimento ao cliente.
 
Na breve história dos humanos no mundo, a troca entre semelhantes garantiu a sobrevivência e a 
predominância da espécie. Essa relação de complementaridade é a essência do relacionamento com o cliente 
e se renovou com a transformação digital ao longo das eras.
 
Olhar para o passado do atendimento ao cliente ajuda a entender a missão de atender bem e, cada vez melhor.

Conheça a evolução no mundo 
do atendimento ao cliente

Idade Média (século X ao XV)

Idade Moderna

Idade Moderna

Era do produto -

Era do cliente -

(1820 a 1960)

Se antes os nobres comandavam o sistema de produção da Idade Média, e na 
era do produto as diretrizes partiam dos donos de empresas, hoje quem dá a 
palavra final é o consumidor.
 
Quanto mais disputado o mercado, mais é preciso conhecer e manter 
relacionamento com o cliente. Tê-lo ao seu lado é uma conquista, baseada em  
trabalhos especializados, como os de marketing e de atendimento.
 
A competição pela conquista do cliente passou pelo desenvolvimento dos 
famosos Call Center, que já viraram paródia e hoje se transformam a partir do 
conceito de experiência do consumidor.

www.zendesk.com.br

Para acompanhar essa evolução, ofereça o melhor  atendimento ao seu 
cliente usando a melhor plataforma que a transformação digital pode 

oferecer! Conheça a Zendesk
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A Idade moderna começa com a Revolução Industrial. Traz um legado 
marcante: as máquinas começam a substituir o esforço humano.
 
O trabalho repetitivo e a cultura de massa começam a existir no mesmo 
contexto da criação das máquinas a vapor e seguiram prosperando até muito 
além do domínio da energia elétrica.
 
Reduzir custos de produção e manter o estoque baixo eram não somente 
estratégias, mas limitações do sistema de produção da época.
 
Essa história começa a mudar em 1946, na Organização Internacional de 
Padronização em Genebra, na Suíça. Nesta reunião são estabelecidas as 
primeiras diretrizes de relacionamento com  o cliente.

(1960 aos tempos atuais)

A Idade Média é marcada pelo sistema feudal e a vassalagem. Os nobres 
eram servidos pelos vassalos do castelo. Em troca, quem era servo ganhava 
um pedaço de terra, sobre o qual poderia cobrar impostos.

Ergueram-se muros de pedra em torno dessas terras. Do lado de dentro, a 
troca de pão e caças pelas ferramentas esculpidas a ferro e fogo pelo ferreiro, 
imperavam. Os impostos eram pagos em ouro ou serviços.

Ferreiros, padeiros, cavaleiros, caçadores, agricultores. A Idade média tinha 
poucos papéis. Viver em feudos significava ter um atendimento ao cliente 
mais direto.

Resolver o 
problema da 

produção e do 
lucro era o foco.

Conquistar é o 
grande desafio.

Tudo isso é consequência da transformação digital! Veja algumas 
conquistas do cliente até a chegada aos tempos do big data e dos 
algoritmos inteligentes:

Na Idade Média não havia 
muitas opções e a qualidade dos 
insumos também era limitada, 
já que era impossível estocar 
comida por longos períodos.

A Era do Produto foi um 
aprendizado sobre como criar 
em larga escala. O que levou o 
cliente a ficar em último plano. 
As empresas vendiam tudo o que 
produziam e não atendiam à toda 
necessidade de consumo.

Na Era do Cliente Existem 
profissionais focados na tarefa 
de proporcionar a melhor 
experiência por meio de 
ferramentas de comunicação.
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Quem é você? De onde vem?
Você pertence ao 

seu tempo?

Veja como o relacionamento com o cliente amadureceu da 
Idade Média à Moderna.
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