Mantendo
experiências positivas
antes, durante e
depois da pandemia.
A pandemia ocasionada pela Covid-19 colocou o mundo
todo em alerta e gerou uma cascata de incertezas. E é
observando os países que já avançaram no combate à
doença que podemos obter algum aprendizado e direções
de como seguir adiante, mantendo a experiência do cliente
positiva e já adaptada às possíveis mudanças.
Ser digital
transforma negócios.
kpmg.com.br

O que acontece com o comportamento do consumidor durante as crises?
Enquanto sociedade, vivenciamos crises a todo
momento. Pequenas ou grandes, elas fazem parte
do processo de crescimento e evolução, embora não
sejam lá muito agradáveis. Guerras mundiais, recessões
econômicas, ataques terroristas, desastres naturais,
epidemias e pandemias são exemplos de crises que de
fato mudam o curso da sociedade e, consequentemente,
o modo como ela se comporta e consome.
Por exemplo, depois dos ataques de 11 de setembro
de 2001 foi observada nos Estados Unidos uma
maior reclusão das pessoas, que passaram a buscar
entretenimento e serviços que respondessem a esse
novo comportamento. Foi a busca por segurança e
conforto em tempos incertos que motivou o aumento
no consumo de massas e chocolate, as “comfort food”
- afinal, o nome não é à toa. Além disso, na semana
seguinte aos atentados, o consumo de bebidas alcoólicas
em Manhattan aumentou 17,5%, quando comparado ao
mês anterior. Em Israel, se observou que, após as ondas
de ataques terroristas, as pessoas optaram por ficar em
suas casas e aumentaram as compras online.

Entretanto, a crise gerada pela pandemia do coronavírus
é diferente das outras crises que a humanidade já
enfrentou. Ora comparada ao clima de guerra, onde
os países sofrem por um mesmo motivo, ela ainda é
diferente de qualquer outra situação, pois tem origem em
um vírus, impulsionado pelo trânsito global de pessoas
- aliado a uma alta taxa de contágio - transformando
uma epidemia local em uma pandemia em apenas três
meses. E os impactos são inúmeros, principalmente
nos sistemas de saúde, na economia mundial e nas
instituições governamentais.
Na China e na Coreia do Sul, locais onde a pandemia
começou mais cedo, portanto, já conseguem voltar a
algum grau de normalidade, percebemos mudanças
interessantes na sociedade, inclusive na dinâmica dos
consumidores. No Brasil, isso não está sendo diferente.

O que será valorizado pelos
consumidores daqui para frente?
Fundamental para pesquisa e projeto de
experiências é entender que, no fim do dia, as
pessoas são pessoas e, por isso, temos vontades,
instintos, percepções, enfim, uma série de drivers
que guiam nossa visão de valor, esforço e mundo.
Para projetarmos experiências positivas, devemos
analisá-las sob uma estrutura derivada de 10 anos
de pesquisa com três mil marcas em 25 países:
os “Seis Pilares”. Eles nos mostram os princípios
universais que guiam todas as experiências
humanas positivas: integridade, resolução,
expectativa, tempo e esforço, personalização e
empatia. As organizações que dominam esses
Seis Pilares crescem mais rápido e têm vantagens
competitivas em relação aos concorrentes.
Dentre os Pilares, o de personalização é o que
os consumidores julgam ser o mais importante
justamente por tratar de individualidade e
adaptabilidade às circunstâncias individuais. Ele
tem um impacto de quase 19% no NPS (indicador
de recomendação) e lealdade dos clientes, sendo
maior que os outros Pilares.

Seis Pilares: os princípios universais que guiam experiências humanas positivas

Integridade

Seja confiável e
mostre que os
interesses dos
consumidores estão
sempre em primeiro
lugar.

Resolução

Tenha uma postura
resolutiva diante
dos problemas, e
busque solucionar
ou pelo menos
formas de minimizar
as consequências
dos problemas.

Estabelecimento de Confiança

Expectativas

Cumpra o que
combinar com seus
clientes, e tente
sempre ir além,
superando suas
expectativas.

Tempo e Esforço
Dê o devido valor
para o tempo e
esforço do seu
cliente, seja esforço
cognitivo, físico ou
emocional.

Qualidade Funcional

Personalização

Demonstre que
conhece o seu
cliente e crie
formatos de entrega
que consigam ser
específicos para
cada um deles.

Empatia

Parta do ponto de
vista do seu cliente
e mostre que
você entende sua
realidade e suas
percepções.

Conexão Emocional

Enquanto os Seis Pilares nos ajudam
a entender o que deve ser relevante
em uma experiência, a Ferramenta dos
Cinco Mys é utilizada para entender
como os consumidores tomam
decisões de compra e consumo,
com base em cinco elementos que
impactam suas vidas: motivação,
atenção, conexão, tempo e dinheiro.

O que motiva
seus clientes?
Quais as
expectativas
deles?

My
motivation
Impacto no negócio
Saber o que os clientes
realmente valorizam
em uma experiência
pode ajudar as
empresas a otimizar
recursos e fazer a
diferença na jornada do
consumidor.

Ao olharmos para a motivação, entendemos os elementos
que geram expectativa nas pessoas e guiam seu
comportamento. Entendermos o que orienta o foco e a
atenção do indivíduo é imprescindível, já que nosso dia
a dia é imerso em uma carga gigantesca de estímulos,
notificações, pushes, e-mails, mensagens etc. Isso impacta
na conexão dessas pessoas, afinal, o meio pelo qual ela se

Como e o que
direciona a
atenção e o
foco dos seus
clientes?

My
attention

Como seus
clientes se
conectam com
os aparelhos, as
informações e
entre seus
pares?

My
connection

Como seus
clientes
gerenciam o
tempo - ou a falta
dele - e como
isso muda de
acordo com os
acontecimentos?

My
watch

Como seus
clientes
lidam com o
dinheiro em
diferentes
momentos
da vida?

My
wallet

Impacto no
negócio

Impacto no
negócio

Impacto no

Saber como ganhar a
atenção dos clientes
pode ajudar a direcionar
os investimentos
para as interações,
mídia, e canais que
são importantes para
maximizar o retorno do
investimento.

Aprender como os
clientes se conectam
e com quem se
conectam pode
fornecer melhores
informações e
conexões mais fortes.

Entender a situação
financeira dos clientes
auxilia na definição
das melhores
estratégias de
precificação e permite
encontrar os clientes
com um real potencial
de compra.

conecta, interage e troca informações reflete diretamente no
comportamento dela diante das experiências.
E obviamente tempo e dinheiro têm um ponto significativo
nessa discussão: como as pessoas organizam seu tempo –
ou a falta dele – e, também, investimentos e despesas.

negócio

Impacto no negócio
Entender os eventos
da vida e as trocas
entre o tempo e o
dinheiro permite o
envolvimento com o
cliente da maneira e
momento certo.

Essas ferramentas da KPMG criam um ambiente
retroalimentado de informações que nos ajudam a ter um
entendimento profundo dos dois lados da moeda: o que é
necessário para uma experiência positiva e como é a realidade
das pessoas que estarão no centro de tal experiência.

A importância dos Seis Pilares
e 5 Mys na pandemia
Olhando para os movimentos que nascem da pandemia,
percebemos que dentro dos elementos fundamentais para uma
experiência positiva e relevante, gerenciar, alcançar e possivelmente
exceder a expectativa das pessoas - no tempo e esforço que
elas estão dispostas a dedicar - continuam sendo elementos
importantes na relação entre as marcas e os consumidores.
Manter um processo que gere individualidade e valorize a
personalização é essencial, assim como uma experiência resolutiva,
que consiga quando não as soluções, ao menos as possibilidades
de como resolver os desafios dessas pessoas.
Mas é a escuta, o entendimento e a empatia pelas diversas vivências e
demandas, alinhados com uma forte busca por integridade e confiança,
que devem ser os destaques e influências de uma experiência positiva
a partir da Covid-19. E para isso, saber as motivações das pessoas, e o
que guia sua atenção, suas formas de conexão com o mundo e como
lidam com tempo e dinheiro é fundamental.
E não é difícil entender o porquê, pois temos fenômenos como
desemprego, pobreza e óbitos que demandam um olhar empático,
além de uma busca por transparência e parceria ligadas à
integridade das marcas.

Como as empresas estão reagindo
e tratando seus consumidores neste
momento delicado?
Existem dois elementos fundamentais para
entendermos as ações tomadas pelas empresas
diante da pandemia. O primeiro deles é o tempo
em que a doença atingiu o País e as devidas
respostas. O segundo é o histórico de situações
como esta que impacta diretamente na maturidade
e eficácia das ações.
Países asiáticos como China, Coréia do Sul e
Singapura - que já tiveram problemas com a SARS
no passado - optaram por decisões diferentes do
resto do mundo e que impactaram não só no avanço
da epidemia, mas também na sociedade.
Na China, por exemplo, um grupo varejista criou
um mercado dentro de um hospital construído
para atender as vítimas da Covid-19, em Wuhan,
totalmente autônomo, sem um funcionário sequer
para fazer a manutenção. Os caixas eram totalmente
digitais e não havia a necessidade de reposição de
papéis de recibo. Outras organizações adotaram
esse conceito de contactless services para a luta
contra a pandemia, como a utilização de robôs para
entregar remédios aos pacientes e reduzir, assim, o
contato físico com médicos e enfermeiros.

Outro ponto interessante dessas análises é a
foi algo notável. Além disso, foi preciso entregar um
integridade e a valorização da experiência que as
serviço adaptado a uma nova realidade do consumidor,
empresas provêm a seus colaboradores - employee
mantendo a experiência positiva ou até mesmo
experience. No exterior, em algumas situações em
remediando uma negativa devido à quarentena.
que isso era possível, as organizações em que os
funcionários seriam incapazes de continuar com
Das iniciativas corporativas que buscam se adaptar
suas atividades regulares, ao invés de adotarem
à nova realidade e, ao mesmo tempo, manter
a licença trabalhista, as empresas decidiram
a experiência positiva, as companhias aéreas
realocá-los em novas atividades ou emprestá-los
e plataformas de venda de passagem ganham
para outras organizações. Nos EUA,
destaque, uma vez que propõem
um grupo hoteleiro fez um acordo com
diferentes soluções para viajantes,
É preciso entregar
outras empresas de diversos setores
cancelamentos e alterações de
um serviço
para compartilhar os funcionários
viagens devido à Covid-19.
adaptado a uma
enquanto os hotéis permaneciam
nova realidade
fechados. Na China, restaurantes,
Elas atendem os passageiros
hotéis e cinemas emprestaram
mais críticos e comunicam
do consumidor,
seus funcionários a uma rede de
abertamente qual é a situação
mantendo a
supermercados - uma nova cadeia que
que estão vivenciando por
experiência
necessitava de pessoas para as suas
boletins assinados pelos seus
positiva ou
atividades de entrega online.
CEOs. Isso traz um certo
acolhimento ao cliente e minimiza
até mesmo
No Brasil, percebemos três movimentos
os atritos nos pontos de contato,
remediando uma
de reação entre as empresas desde
já que essa remarcação pode
negativa devido
o início da pandemia.
significar um sonho adiado ou
ao estado atual.
uma perda financeira - um bom
Um deles foi focar em manter o modelo
exemplo de empatia, resolução e
operacional funcionando na crise, habilitando
integridade, quando analisamos a partir dos Seis
soluções de trabalho remoto em busca de
Pilares. Se as academias têm sentido o impacto
minimizar os reflexos negativos nos resultados.
da pandemia com mais força, por outro lado têm
Impactar por meio do marketing com mensagens
tomado algumas medidas interessantes.
e publicidade que demonstravam empatia pelos
consumidores em época de quarentena também

Uma plataforma de benefício corporativo de
atividades físicas lançou cinco medidas empáticas,
resolutivas e íntegras de mitigação da crise. Uma
delas foi oferecer um formato de agendamento e
condução online das aulas. Os alunos se inscrevem
e as academias parceiras fazem os treinos pela
internet. Elas recebem por cada aluno inscrito,
semelhante ao que acontece presencialmente, e
as aulas são abertas para pessoas de todo o País.
Ademais, apresentaram um incentivo digital de apoio
financeiro para academias que não tiveram alunos no
programa por mais de três dias consecutivos.
O Sistema Único de Saúde (SUS)
também respondeu aos desafios
da crise quando apresentou sua
plataforma de telemedicina, o
TeleSUS. Pelo telefone, app ou
chatbot, as pessoas podem ser
avaliadas sobre os sintomas que
apresentam e seguem em um
acompanhamento semanal ou a
cada dois dias, a depender do caso.
Isso tudo sem sair de casa. Os que
apresentam piora no quadro são
encaminhados ao posto de saúde
mais próximo ou para Unidades de
Pronto Atendimento (UPA).

A telemedicina não é uma solução somente do
SUS. Dentro e fora do Brasil, hospitais e clínicas
têm usado a tecnologia em consultas, leitura
de exames e até entrega de receitas. É por
responderem a uma necessidade extremamente
individualizada, com segurança, informação e sem
sair de casa, que a telemedicina e demais soluções
se destacam nos pilares de personalização,
integridade e tempo e esforço.
Por conta da recomendação de ficar em casa,
algumas empresas liberaram seus serviços
pagos para os usuários. Uma rede de canais de
filmes por assinatura autorizou por 30 dias o sinal
gratuito para os não assinantes - tanto da TV a cabo

É por responderem
a uma necessidade
extremamente
individualizada, com
segurança, informação
e sem sair de casa, que
a telemedicina e demais
soluções se destacam nos
pilares de personalização,
integridade e tempo e
esforço.

como do streaming. Revistas e jornais também
liberaram seus conteúdos, e uma gigante do varejo
digital disponibilizou centenas de títulos de livros
durante o período de distanciamento social. Essas
empresas estão se colocando no lugar dos seus
clientes e não-clientes, e propondo respostas às
suas expectativas em relação ao entretenimento
durante o isolamento.
Poucos são os setores que estão passando ilesos pela
crise, e buscar formas de se adaptar, agregar e até
se reinventar é uma necessidade. E muitas dessas
organizações encontraram formas de abrir novas
vertentes de negócio e inovar, mas sempre mantendo
a experiência do cliente a mais positiva possível.

O que esperar do comportamento do
consumidor daqui para frente?
Assim como ocorreu em outros momentos da
história, é natural que a pandemia gere impactos
significativos na sociedade. Alguns analistas
apontam reflexos futuros, mas também há
movimentos que devem ocasionar efeitos imediatos.
A solidariedade tem sido um ponto de destaque desde
o início da pandemia, principalmente as iniciativas
relacionadas aos idosos, pessoas com problemas
psicológicos e em situação de rua. Diversas ações,
como distribuição de alimentos, doação de produtos
de higiene pessoal e consultas gratuitas aparecem
frequentemente no Brasil e pelo mundo afora.
Um grande grupo de bebidas doou três milhões de
máscaras aos profissionais da saúde feitas de PET
com o mesmo fornecedor das suas garrafas. Um
banco repassou R$1 bilhão para a criação de um
fundo de combate à Covid-19, administrado por uma
fundação. Esses são alguns exemplos dentre tantos
outros que poderiam ser mencionados e que, sem
dúvida, deixarão resquícios positivos e inspirarão
uma série de ações a nível civil e estatal em busca
de uma sociedade menos individualista e vulnerável.

Estima-se, ainda, mais investimentos na área
Estamos diante da percepção da sociedade de
científica. Uma analista de um canal de notícias
que muitas das nossas atividades podem ser
americano traz uma visão positiva sobre esse
efetivamente remotas através da tecnologia.
movimento, uma vez que
quando a ciência e a sociedade
Nesse sentido, a telemedicina
se unem no combate ao vírus,
conquista protagonismo,
podem fomentar a resolução
com a checagem de exames,
de outras questões, como, por
A seriedade e a confiança prescrições e até interações de
exemplo, o aquecimento global.
atenção primária e emergenciais.
são igualmente questões
A seriedade e a confiança são
igualmente questões relevantes.
Pela rapidez da contaminação
do coronavírus e a ciência
apontando meios evidentemente
eficazes para tratá-la,
informações e atitudes sérias e
confiáveis são bússolas para a
sociedade - um reflexo oposto à
era da pós-verdade.
Outros movimentos têm impactos
diretos e imediatos na experiência
dos consumidores com produtos
e serviços. Utilizar a tecnologia
de maneira flexível e sofisticada,
além de diminuir as burocracias
ligadas a ela é, talvez, o mais
impactante dos movimentos.

relevantes. Pela rapidez
da contaminação
do coronavírus e a
ciência apontando
meios evidentemente
eficazes para tratá-la,
informações e atitudes
sérias e confiáveis
são bússolas para a
sociedade - um reflexo
oposto a era da pósverdade.

Uma empresa de seguros
de saúde americana tem um
aplicativo com este foco, e aponta
que “91% das questões são
resolvidas na primeira ligação”,
sem que o cliente saia de casa.
Outras questões, como ensino
a distância - principalmente
em cursos e escolas primárias
e secundárias - também se
beneficiam desse movimento. E
até a digitalização do Congresso
Nacional ganhou destaque,
já que as votações feitas
durante a quarentena mostram
a possibilidade de exercer
as atividades remotamente,
reduzindo as despesas do
Estado, principalmente com
moradia e transporte.

O salto dos serviços de delivery para compras, além de
alimentação é uma tendência forte e correlacionada à
anterior. Ainda que confinadas, as pessoas precisam de
produtos, e veem no delivery uma solução prática e segura.
Desde remédios, compras de supermercado, itens de
confeitaria, roupas e até receitas médicas, os serviços
de entrega ganham evidência como ponto de contato.
Esses modelos devem ser amplamente discutidos para a
melhor experiência do consumidor.
E, por fim, sentiremos um encolhimento da
hiperglobalização. O local começa a ganhar uma atenção
especial, uma vez que os consumidores, buscando menos
contato, procuram por soluções mais próximas. A internet
tem sido uma aliada importante neste sentido, pois ajuda a
divulgar produtos e serviços locais. As empresas percebem
tal tendência quando observam a cadeia de fornecedores
sofrer impactos por conta da pandemia, comprometendo a
produção e o transporte de mercadorias.
Os analistas mantêm a reflexão sobre o coronavírus ser
menos associado a um tempo de crise e mais como
um cenário de guerra. Isso porque temos uma situação
comum a todos, e que não tem um foco específico,
mas apresenta seus riscos e demandas para todos os
cidadãos. Este é o tipo de situação que tem capacidade
para pivotar uma série de comportamentos e certezas,
e é importante entendermos esse momento para que
estejamos atentos ao que vier depois.

Como os negócios podem se adaptar
às novas demandas do consumidor?

É válido que se saiba exatamente como se
estabelece confiança, entrega qualidade funcional
e conexão emocional com essas pessoas.

Podemos afirmar que os Seis Pilares que permeiam
a relação entre marcas e consumidores se manterão
os mesmos, porém, é esperado que o modo como
esses pilares se expressam – ou a importância que
os clientes dão para cada um – tende a evoluir no
futuro. Do mesmo modo, os cinco prismas que
determinam como os clientes tomam decisões de
consumo também se manterão os mesmos. Mas
a forma como os consumidores passarão a avaliar
cada um desses prismas tende
a ser alterada. Por exemplo, o
prisma “My Watch”, sobre como
as pessoas querem utilizar seu
É importante que se
tempo, tende a sofrer alterações,
conheça e entenda
pois, agora, alguns consumidores
este consumidor
têm a oportunidade de trabalhar
de casa e economizar tempo no
e como ele viverá
trajeto até o trabalho, alterando
daqui para frente.
e fortalecendo a dinâmica de
home office mesmo quando a
pandemia acabar.

Não só o vírus, mas as pessoas, os cidadãos e
a sociedade são parte da equação da Covid-19.
E quando pensamos em soluções para as
questões humanas, precisamos tê-los no centro
da conversa. Neste caso, a ciência tem um peso
substancial, mas ela naturalmente mantém seu
olhar voltado para o humano.
Com os movimentos comportamentais
na sociedade pós pandemia, a
fragilidade física e emocional,
a necessidade de confiança e
transparência, a visão da tecnologia
como facilitadora de processos diários
e várias outras nuances ainda por
vir, devem guiar o comportamento
das pessoas nas interações delas
com seus pares, seja consumindo,
dialogando ou trabalhando.

E é por isso que ter as pessoas no
centro do processo será ainda mais necessário.
Esses comportamentos serão decisivos para as
pessoas, sobretudo, no consumo de produtos e
serviços. Serão questões cada vez mais inatas
e é importante que se conheça e entenda este
consumidor e como ele viverá daqui para frente.

Dentro desse novo contexto, apontamos o que
acreditamos ser necessário para as empresas
terem sucesso durante este período e fazerem
parte da vida dos consumidores no futuro.

Como manter as experiências positivas antes,
durante e depois da pandemia
Visão omnichannel
As soluções digitais que se intensificaram na vida
do consumidor criaram uma expectativa grande de
experiências que sejam positivas offline e online.
Portanto, valorize, cuide e estruture a experiência digital
tão cuidadosamente quanto a física, entendendo que
elas têm que ser alinhadas, coerentes e combinadas
para gerar a melhor experiência para seus clientes.

Centre suas decisões nos clientes
externos e internos
Se coloque no lugar do cliente para entender suas
necessidades e anseios. Nada substitui conversar com o
cliente, ouví-lo. Sua empresa só existirá se o cliente perceber
valor no que ela oferece, e estiver disposto a pagar por
isso. Esteja também disposto a fazer o mesmo pelos seus
colaboradores. Eles são os responsáveis por efetivamente
gerar a experiência do seu cliente final, e quanto melhor for a
experiência que eles vivem como colaboradores melhor será
a experiência que proverão aos clientes.

Seja humano e dialogue
Olhe para o futuro
Esteja atento e seja resiliente e flexível para se adaptar
a rápidas mudanças, combinando insights com
tecnologia e visão. A certeza é de que a situação, o
cenário, os clientes mudarão no futuro, e ser capaz de
adaptar-se com rapidez, foco e assertividade será cada
vez mais importante para a perenidade dos negócios.

Em momentos incertos, é vital se certificar de que sua
comunicação seja efetiva, clara e segura. Monitore a
resposta de seus clientes para entender seu sucesso;
se não estiver funcionando, mude. Pode até parecer
paradoxal, mas faz bastante sentido que, se por um
lado vemos crescimento da tecnologia e digitalização
como fortes tendências, por outro observamos que os
clientes valorizam se sentirem especiais, comunicação
clara e direta, e que permite a humanização da relação.

Falem com o nosso time
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