
Status global de 
CX em 2021

Os profissionais de CX de hoje se 
deparam com uma infinidade de 
desafios. Juntos com a CX Network, 
nós falamos com mais de 280 
especialistas ao redor do mundo para 
entender alguns desses desafios e 
tendências que estão moldando as 
experiências dos clientes.

Esse infográfico resume os principais 
achados desta pesquisa em relação às 
tendências, aos desafios que dificultam 
a melhora das experiências e aos 
investimentos para aumentar o LTV 
dos clientes. 

Top desafios de CX

Top tendências em CX

Para fornecer uma experiência superior e centrada no 
cliente, é fundamental capturar os feedbacks dos 
consumidores e suas percepções ao longo de toda a 
jornada, ao invés de ficar obcecado por pontos de 
contato individuais. 
Nikhil Shoorji, Diretor da Europa na Infobip

Top 3 prioridades de 
investimento em CX:

Top prioridades de investimentos em CX

Publicação:
30 de setembro de 2021

Construir uma cultura 

centrada no cliente = maior 
desafio de CX

77%

Garanta acesso ao relatório completo, clicando aqui

não conseguem 
traduzir CX em 
benefícios 
tangíveis de 
negócios

50%

afirmam que os 

clientes ficam felizes 

ao pagar mais por 

conveniência

concordam que os 

consumidores de hoje 

são mais dispostos a 

trocar de marcas se 

insatisfeitos

91%

Experiência digital do consumidor = tendência de
CX mais importante

60%

$50,000
é o orçamento anual 

mais comum para 

investimentos em CX.

dizem que a pressão 

para entregar retorno 

nos investimentos de 

CX está crescendo 

Tenha acesso rápido à 
pesquisa completa

STATUS GLOBAL DE CX

Uma série de webinars explorando os resultados
da pesquisa do Estado Global de CX de 2021
por especialistas do setor 

REGISTRAR AGORA

RELATÓRIO DE STATUS 
GLOBAL CX

Um estudo exclusivo envolvendo 
mais de 180 experts em CX sobre 
as tendências e os desafios que 
estão moldando a indústria da 
experiência com o cliente.

GARANTA SUA CÓPIA

Evento online:
29 de setembro de 2021

Navegou
pelo site

Bem-vinda!

Produto chegará 
em 2 horas!

Item comprado

Oferta especial, 
só hoje!

Inteligência 
artificial

Mapeamento 
da jornada do 
cliente

Dados e 
análises

Um atendente 
estará com você 
em breve.

https://www.surveymonkey.com/r/3Z8DCZ3
https://www.cxnetwork.com/content-hub/global-state-of-cx-day-2021
https://www.surveymonkey.com/r/3Z8DCZ3



