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Somos o Instituto MESC, há 20 anos trabalhamos duro para transformar o mundo num 
lugar melhor. Acreditamos que melhorando as interações dos clientes com as empresas, 
através da Psicologia Positiva, podemos potencializar o lado positivo das coisas, criar 
mais tolerância entre as pessoas e criar incentivos para perpetuar a corrente do bem.

Uma equipe apaixonada pelo que faz. Uma equipe de especialistas que durante os 
últimos anos busca o que há de mais moderno e atual para o tema Customer Experience. 
Capacitamos toda a equipe de forma contínua, com o objetivo de proporcionar aos 
nossos clientes inovação e as melhores soluções para gestão da experiência do consumidor.

Somos especialistas em pesquisas de mercado, patenteamos a metodologia do MESC® que 
engloba e amplia as principais metodologias para obter o índice de satisfação do cliente 
no mundo, entre elas o NPS (Net Promoter Score), o índice ACSI, BCSI e todas as diretivas 
das ISOs 9001, 9002, 9003, 9004, 10002 e 14001.

institutomesc.com.br

Quem Somos?

O fator mais importante que consideramos não é somente vender soluções, mas 
construir relações de confiança duradouras que sirvam de base para melhorar, a 
cada interação, o desempenho dos negócios de nossos clientes.

O que fazemos
• Pesquisas de mercado
• Gestão da satisfação do cliente
• Mapeamento da Jornada do 

Cliente
• Cliente Oculto
• Focus Group
• Consultoria Empresarial
• Plano de Ação
• Capacitação
• Auditoria de pesquisa
• Treinamento e Desenvolvimento



Quais os rumos da Gestão da Satisfação 
do Cliente em meio e após a pandemia?

Estamos vivenciando a transformação de muitos negócios e o MESC não parou 
de ouvir os consumidores, pelo contrário é nessa hora que precisamos entender 
ainda mais seu comportamento e suas dores. De certa forma, as empresas estão 
sendo obrigadas a inovar e principalmente a romper paradigmas. 
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Estamos vivenciando a transformação de 
muitos negócios e o MESC não parou de 
ouvir os consumidores, pelo contrário é 
nessa hora que precisamos entender ainda 
mais seu comportamento e suas dores. 

De certa forma, as empresas estão sendo 
obrigadas a inovar e principalmente a 
romper paradigmas. 

Observamos  alterações no 
comportamento do consumidor em todos 
os 46 segmentos pesquisados pelo MESC, 
mas antes de apresentar os números 
vamos entender um pouco o que está 
acontecendo nesse tempo de pandemia:

1) Queda no ISC (Índice de Satisfação 
do Cliente) em quase todos os segmentos 
de mercado a partir da segunda quinzena 
de março, em especial nos segmentos 
que foram diretamente afetados pela 
COVID-19, como por exemplo: Turismo, 
varejistas, serviços e aéreas.

2) As dimensões: Adaptabilidade, 
Agilidade, Solução de Problemas e 
Credibilidade são muito consideradas 
pelos clientes para avaliar as marcas 
nesses tempos. O cliente realmente espera 
que as empresas, ainda mais em tempos 
de coronavírus resolvam rapidamente 
suas solicitações, eles precisam sentir-se 
amparados pelas empresas e condicionam 
isso a continuar fazendo negócios com as 
marcas. O desafio para as mais de 6500 
empresas que o MESC pesquisa tem sido 
atender esses clientes de forma diferente, 
flexível e com ainda mais sensibilidade 
para resguardar sua credibilidade com 

muita ética e suor.

3) Forte adaptação dos modelos de 
negócio e transformações das Jornadas 
dos Clientes:

3.1) O setor de entretenimento aposta em 
lives patrocinadas. O desafio é criar 
novas experiências para o consumidor e 
não deixar o show parar. Exemplos não 
faltam: A live da Marilia Mendonça que 
contou com a participação de  milhões 
de fãs, ou ainda a iniciativa da Brahma 
de patrocinar e organizar essas lives.
3.2) O serviço de Drive Thru teve um 
incremento enorme, hoje é possível 
comprar até ovos de páscoa, roupas e 
eletrônicos.
3.3) E-commerce forte como nunca! Quem 
ainda não tinha se aventurado nessa 
seara, se viu forçado a colocar todas suas 
fichas no e-commerce para que suas 
marcas sobrevivam. O Magazine Luiza 
tem apoiado o pequeno empreendedor 
ao oferecer uma plataforma pronta de 
e-commerce.
3.4) Parceria com empresas de logística 
e entregas rápidas. Há uma corrida 
desesperada para garantir que seus 
produtos cheguem aos compradores. 
Muitas companhias estão sofrendo 
nesse sentido e tem apresentado 
quedas expressivas no ISC da questão: 
“Essa empresa cumpre o que fala?”. Algumas 
empresas que já vinham sofrendo com 
as inúmeras reclamações com relação 
a entrega antes da crise, como por 
exemplo: Farmácias online, agora, a 
situação vem se agravando ainda mais.
3.5) É preciso rever o esforço do cliente 
para fazer negócios com sua empresa. 

Identificamos forte queda no ISC da 
questão: “O quanto é fácil e rápido comprar/
fazer negócios com essa empresa?”. Manter 
indicadores (KPIs) Índice de Esforço 
do Cliente é essencial, parece que se 
não for muito bem monitorado pode 
causar sérios danos a continuidade dos 
negócios

4) A expectativa do cliente elevou-se ainda mais. 
O cliente espera uma ação da empresa 
nesse momento de crise, é necessário 
entender como nunca as dores do cliente e 
tentar flexibilizar os processos para não só 
suprir às novas demandas como também 
garantir a humanização do atendimento, pois os 
clientes já estão profundamente afetados 
pela ansiedade, pelo temor da doença e 
de impactos profundos em suas finanças 
pessoais, portanto, esperam ao menos ser 
atendidos com respeito.

5) As empresas precisam se esforçar ao 
máximo para não só manter empregos, 
mas para motivar e monitorar ainda mais 
a satisfação dos colaboradores internos. 
É um grande desafio para as empresas 
manter um bom ambiente de trabalho 
e gerenciar esse capital humano. É 
fundamental continuar sendo uma boa empresa 
para se trabalhar!

6) Ouvir e monitorar o consumidor já era 
importante e agora parece que ficou 
ainda mais, diria primordial! É preciso ter 
dados consistentes, inclusive predições 
para auxiliar os decisores a promover as 
profundas transformações vitais para a 
sobrevivências dos negócios.

Quais os rumos da Gestão da Satisfação do Cliente em meio e após a pandemia?
CENÁRIO DO COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR EM TEMPOS DE PANDEMIA

Como o consumidor vai se comportar antes, durante e depois da pandemia?
AS PROJEÇÕES DO MESC

Para essa pesquisa, o MESC ouviu 68.287 
pessoas entre os dias 02/03 a 09/04/2020. 

A pesquisa tem 98% de confiança 
estatística e 2 pp de erro amostral.

Para as projeções o Instituto MESC 

considerou as tendências do 
comportamento do consumidor para 
antes, durante e depois da pandemia. 

Mais detalhes sobre a metodologia MESC 
você poderá conferir no final desse relatório. 
Os clientes foram ouvidos por telefone 

e e-mail através do Programa de 
Recompensas MESC que contempla 
450.000 inscritos. Para o ISC dos 46 
segmentos o MESC utilizou dados de 
2.007.277 clientes que vinham avaliando 
as empresas desde abril/19.
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O mundo já não é e não será o mesmo para CX
 CONCLUSÕES

Os gráficos anteriores, mostram que 
muitos dos segmentos pesquisados 
não vão conseguir recuperar os índices 
de satisfação do cliente a médio prazo, 
isso prova a profunda transformação do 
mercado. 
Nesse cenário, é muito importante que 
as empresas reforcem o monitoramento 
e a gestão da satisfação dos clientes e 
que esses indicadores sejam muito mais 
detalhados do que os atuais. 
Haverá uma exigência profunda 
pelo detalhamento de tendências 
comportamentais do consumidor, bem 

como exigência que as empresas maturem 
esses indicadores rapidamente. 
A tecnologia deve ser uma das principais 
ferramentas dos empreendedores para um 
profundo rebuild da jornada dos clientes. 
Terão sucesso àquelas empresas que 
consigam interpretar rapidamente esses 
insights e tenham agilidade e flexibilidade 
para não só implementá-las como 
também atender a crescente exigência 
do consumidor, que está fragilizado pela 
pandemia. O Instituto MESC recomenda 
que as empresas se preparem para 
saber lidar com esse novo cenário pois a 

normalização tende a durar muitos meses 
e quem não se transformar, pode não 
existir mais pós pandemia.
Por outro lado, as empresas devem ficar 
atentas às oportunidades que possam 
aparecer para promover o crescimento 
sustentável, afinal, toda crise é também 
uma oportunidade.

Se você quiser saber mais detalhes dessa 
pesquisa, entre em contato com o Instituto 
MESC.



Tendências de CX para empresas em 
2020

Há 20 anos, o Instituto MESC vem conduzindo pesquisas que hoje abragem mais 
de 6500 empresas em todo Brasil. São mais de 2.000.000 opiniões de clientes 
dadas voluntariamente através de nosso Programa de Recompensas.
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Estar atento aos dados comportamentais 
do consumidor já é realidade para mais 
de 75% das empresas brasileiras, sendo 
que se considerarmos as 100 Melhores 
Empresas em Satisfação do Cliente 2020 
esse percentual sobe para 90%, ou seja, 
a maioria das empresas, já analisam (de 
forma profissional) há algum tempo, dados 
comportamentais dos consumidores, do 
segmento em que atuam, e também da 
concorrência direta e estratégica. 

Nesse cenário, o desafio para as áreas de 
Marketing e CX é como transformar esse 
grande volume de dados em informações 
estratégicas. O MESC identificou que as 
Melhores Empresas são aquelas que estão 
sabendo lidar melhor com esses dados, 
identificando melhores oportunidade e 
criando vantagem competitiva. O grande 
desafio das empresas em 2020 é saber 
como lidar com BIG DATA, em especial, 
dados comportamentais dos clientes e 
sua jornada, isso é tão importante que 
mais de 92% das empresas do ranking 
MESC tem primordialmente uma cultura 
organizacional totalmente orientada ao 
cliente.

Com o advindo desse novo cenário, torna-
se fundamental que as empresas não só 
saibam lidar com esse volume gigantesco 
de dados, mas que consigam implementar 
um sistema de Gestão da Satisfação do 
Cliente e que esse sistema garanta total 
consistência das informações dos próprios 
clientes e que possa compará-las com 
dados dos seus concorrentes diretos e 
estratégicos. Em 2020, é primordial que 
você monitore o comportamento do 
consumidor em toda a sua jornada e não 
apenas num ponto específico. No entanto, 
isso não é tão fácil, existem algumas 
armadilhas!

Tenho visto empresas divulgarem NPS=94 
e se gabarem desse número. Como isso é 
possível? Como uma empresa consegue 
obter um NPS=94 num segmento que 
costuma ter um alto índice de problemas 
e reclamações? A resposta é fácil, essas 
empresas estão se enganando ao 
coletarem dados para o NPS apenas 
num ponto da Jornada do Cliente. Elas 
estão aplicando o NPS em pontos que 
sabidamente são muito boas, por exemplo: 
durante o fechamento de um chamado, ou 
quando acabaram de presentear o cliente 
com um “mimo”, o resultado certamente 
será muito bom, mas vai mascarar a visão 
geral, ampla, institucional que leva em 
conta não só aquele ponto de interação, 
mas a totalidade da empresa. 

Por isso, o Instituto MESC comumente 
constata que em muitas empresas, onde 
indicadores mostram-se excelentes, os 
gestores do Marketing e das áreas de CX 

tomam um choque de realidade quando 
apresentamos um NPS obtido de forma 
independente e de forma espontânea. 
Geralmente o NPS varia 10pp para mais ou 
para menos.

Outro erro clássico é acreditar que o 
NPS seja um indicador de qualidade 
e satisfação global. Na verdade, o NPS 
é primordialmente um indicador de 
FIDELIZAÇÃO. Para 
obter um indicador mais 
assertivo de qualidade e 
satisfação são necessárias 
mais informações do 
cliente, por isso, a maioria 
das empresas que utilizam 
o NPS ou o NPS 2.0, como 
única e exclusiva diretriz, 
acabam sendo obrigadas 
a complementar a 
pesquisa pedindo para o 
cliente, através de uma 
questão aberta, “justificar” 
a sua nota, precisam 
“complementar” com 
informações provenientes 
de outras fontes. Então 
muitas vezes, elas confiam 
todo o seu plano de ação 
numa única questão 
qualitativa. Ou seja, se o 
cliente indica a empresa, subentende-
se que meu produto ou serviço tem 
qualidade? É claro que não! O NPS 
isoladamente aplicado não é capaz, por 
exemplo de determinar o Share of Wallet, 
como o cliente gasta o seu dinheiro. Ele 
pode ser um promotor da sua marca, mas 
pode também estar gastando a maior 
parte do seu orçamento na concorrência. 
Isso o NPS infelizmente não será capaz 
de mostrar isoladamente, portanto, a 
estratégia de Gestão da Satisfação do 
Cliente deve ter certamente mais de um 
indicador.

A apuração errada pode trazer sérios 
riscos às empresas, pois elas podem estar 
criando ações com base em informações 
e dados inconsistentes que não traduzem 
a realidade. O resultado disso, todos nós 
já sabemos, planos de ações que nunca 
refletem em resultados significativos. 
Quando você estabelece um plano de 
ação de forma equivocada, certamente 
está investindo muito mais do que o 
necessário e em coisas que talvez não 
trarão impacto eficaz na satisfação do 
cliente e consequentemente em ROI. Esse 
é um erro clássico de muitas empresas.

Você profissional de Marketing e CX, 
precisa garantir que os dados que está 
analisando sejam consistentes. Precisa ter 
certeza que eles foram realmente obtidos 
com metodologia científica, no ponto 
correto da Jornada do Cliente. Deve saber 

interpretá-los de maneira consciente, sem 
influência e com imparcialidade. Mas como 
garantir isso? Primeiro passo é que você 
contrate Institutos de Pesquisas sérios 
que sigam a certos padrões mundiais. 
Um dos principais pontos é garantir total 
confidencialidade e confiabilidade dos 
dados, que garanta a confidencialidade 
dos dados dos seus clientes, tanto 
na coleta, quanto na metodologia de 

captura e apresentação. 
Seguir o Framework do 
International Privacy 
Shield é o primeiro passo, 
o segundo é que ter uma 
metodologia consistente 
que não seja apenas o 
NPS, mas que consiga lhe 
fornecer um detalhamento 
do ISC (Índice de 
Satisfação do Cliente), 
Share of Wallet, ACSI, as 
diretivas das ISO 9000, 
9001 em toda a Jornada 
do Cliente, que possa 
lhe fornecer benchmarks 
da concorrência direta, 
estratégica e do segmento 
de atuação da sua empresa, 
afinal de contas, você não 
pode apenas olhar só para 
o próprio umbigo.

 
Algumas sugestões:
1) Saiba que o processo de Gestão da 
Satisfação do Cliente não pode ser eficaz 
se baseado apenas numa única fonte 
de dados, você precisa ter mais de um 
indicador.
2) Para construir indicadores de sucesso 
você deve levar em consideração alguns 
itens:
a. Toda a vez que precisar analisar sua 
empresa de forma ampla, institucional, 
saiba que será preciso criar um processo 
para medir o comportamento do 
consumidor em toda sua jornada. 
b. Não se iluda com NPS obtido de um 
único processo de negócio. Você pode até 
medir o NPS num determinado processo 
específico, como o Call Center, por 
exemplo, mas saiba que esse indicador só 
trará a você os números exclusivos desse 
processo de negócio específico. 
c. Um NPS 2.0 Institucional é muito mais 
amplo, é independente de qualquer 
processo de negócio, o cliente não está 
condicionado ou tendenciado a responder 
mediante a interação específica, ele será 
abordado num momento que não haja 
nenhuma interação da Jornada do Cliente. 
3) Considere benchmarks da concorrência 
direta e estratégicos. Ter um NPS=83 pode 
não significar grande coisa, isso porque o 
seu concorrente direto por ter um NPS=90.

Esse ano, o Instituto MESC recebeu mais de 2 milhões de opiniões de consumidores que 
avaliaram espontaneamente mais de 6500 empresas em todo o Brasil, isso permitiu que 
o MESC ranqueasse empresas em 46 segmentos de mercado. Em linhas gerais o que 
podemos observar no mercado de CX?

TENDÊNCIAS DE CX PARA EMPRESAS EM 2020
O que o profissional de CX precisa ficar atento em 2020?
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1) Maior exigência do público jovem - A 
pesquisa mostrou que o público jovem, 
predominantemente a geração Z, ou seja, 
os nascidos entre 1986 e 1994, são mais 
exigentes, quando comparamos a outras 
gerações. Eles não querem esperar nem 1 
minuto para receber atendimento, exigem 
que os produtos e serviços que consomem 
tenham um padrão de qualidade 
elevadíssimo, 10% acima das demais 
gerações. Exigem que o atendimento 
que recebem tenha um elevado índice de 
objetividade. Esses jovens, são maioria dos 
clientes dos bancos digitais, não querem 
ser atendidos por meios tradicionais, 
querem praticidade, exigem extrema 
objetividade no atendimento e se irritam 
facilmente quando são obrigados a seguir 
processos tradicionais e burocráticos de 
atendimento, mesmo que automatizados, 
como por exemplo, ter que ligar e falar 
com um atendente (pessoa ou máquina), 
anotar número de protocolo ou algo assim. 
Esse comportamento tem levado grandes 
empresas de alguns segmentos que 
antes eram tratados como oligopólios a 
mudarem totalmente suas estratégias num 
ritmo nunca antes visto para garantir suas 
existências. Agora não basta apenas criar 
Chatbots!

2) As mulheres com idade de 59 a 65 
anos estão muito mais conectadas - O 
índice de penetração desse público em 
utilização digital cresce proporcionalmente 
três vezes mais que as demais faixas 
etárias. Elas querem resolver pela tela do 
smartphone problemas que antes faziam 
presencialmente ou por telefone. Essa 
nova exigência, tem se transformado 
num grande desafio para as operadoras 
de saúde, que são obrigadas a investir 
pesado e desenvolver aplicativos cada vez 
mais pensados nesse público, com uma 
arquitetura da informação personalizada e 
adaptada, agravada pelo fato de que elas 
ainda tem um pouco de dificuldade em 
lidar com essas tecnologias, nesse sentido, 
muitas empresas têm sido obrigadas a não 
somente inovar suas ofertas de serviços 
e transformar processos, mas também 
pensar cada vez mais em como personalizar 
esses canais de atendimento para atender 
ao seu público alvo. Isso mostra uma 
evolução dos atendimentos com algum 
tipo de inteligência artificial que é uma 
tendência nos últimos anos, mostra que 
personalização desses atendimentos tem 
sido um grande desafio das empresas do 
segmento.

3) A consolidação do mercado de Rent a 
Car - As empresas de Rent a Car, tiveram 

a maior alta no ISC (Índice de Satisfação 
do Cliente) entre todos os 46 segmentos 
pesquisados pelo MESC. Fica evidente 
que as empresas estão cada vez mais 
promissoras em relação ao cenário 
extremamente positivo em 2019-2020. 
Porém, não estão navegando num lago 
de águas calmas, pelo contrário, estão em 
águas turbulentas e isso tem exigido cada 
vez mais agilidade em suas estratégias, 
principalmente àquelas que colocam 
o cliente no centro. Todas as empresas 
desse segmento já estão sentindo na pele 
que se não melhorarem a experiência do 
consumidor vão perder mercado frente 
às concorrentes. Esse esforço em atender 
essa crescente demanda, tem elevado 
consideravelmente o ISC das empresas 
desse segmento.

4) O movimento quase que desesperado 
das seguradoras - Assim como os bancos 
de varejo, as seguradoras também estão 
sofrendo bastante com as transformações 
do mercado. Alguns players, tradicionais, 
que historicamente sempre se gabaram 
de ter excelentes índices de satisfação 
do cliente, tiveram expressivas quedas 
nesses índices em 2020 que reflete em 
perdas significativas na participação de 
mercado. No entanto, algumas outras 
seguradoras estão conseguindo assimilar 
melhor essa transformação e vem 
conseguindo realizar as transformações 
necessárias, primordialmente àquelas 
que estão revendo suas estratégias com 
relação a experiência do consumidor, 
estão conseguindo focar em práticas que 
possuem maior impacto na experiência do 
consumidor.

5) As Bigtechs ainda reinam quando o 
assunto é satisfação do cliente. Algumas 
dessas empresas conseguiram atingir 
NPS superiores a 93%, sobretudo para as 
empresas que atuam em serviços B2B e 
considerando clientes de grandes contas. 
Essas empresas, já descobriram que a 
forte presença no cliente é fundamental, 
por isso, tem investido consideravelmente 
em capacitar equipes de gestores de 
relacionamento. As Bigtechs serviram de 
benchmark para muitas outras empresas de 
diversos segmentos de mercado em 2020. 
É comum um banco digital enxergar uma 
Bigtech, como uma ameaça, uma empresa 
de mobilidade urbana por aplicativo utilizar 
uma Bigtech como benchmark.

6) Colocar o consumidor no centro da 
estratégia da empresa. As empresas 
melhor colocadas no ranking das 100 
Melhores Empresas em Satisfação 

do Cliente 2020 foram aquelas que 
conseguiram conscientizar a alta liderança 
da importância de não só colocar o cliente 
no centro de suas estratégias, mas também 
ter um bom instrumento para monitorar 
constantemente o comportamento do 
consumidor. Hoje já não basta ter só um NPS 
para esse monitoramento, as empresas têm 
muito mais indicadores para alavancar essa 
estratégia, como por exemplo: ISC, Share of 
Wallet, Percepção da Marca, Avaliação de 
esforço, mapeamento da jornada do cliente, 
etc. Nesse sentido o ISC não é apenas mais 
uma pergunta num questionário é um 
conjunto de dimensões importantes para 
a empresa que são monitorados online 
e muitas vezes atrelados a meta bônus 
dos funcionários. Nesse sentido, soluções 
amadoras e simplistas tem perdido espaço 
no mercado de consultoria empresarial.

7) Áreas de CX são cada vez mais comuns. Há 
uma tendência de descolamento das áreas 
de CX do Marketing. As áreas de CX tem 
ganhado tanta força que muitas empresas 
tem criado estruturas exclusivas para CX. 
Essas áreas específicas tem monitorado a 
jornada do cliente e qualificado melhor a 
experiência do consumidor. Essas áreas, 
estão muito mais próximas das áreas de 
produto criando praticamente um “Front 
de Guerra” para atender as exigências cada 
vez maiores dos clientes.

8) É certo atrelar sua pesquisa à um 
processo de negócio? O MESC tem 
realizado muitos estudos nesse campo, 
e já está mais que comprovado que as 
empresas têm cometido erros infantis 
ao atrelarem suas pesquisas a algum 
processo de negócio, como por exemplo, 
após uma reclamação, ou abertura de uma 
solicitação. Estudos comprovam que esse 
tipo de pesquisa pode distorcer o índice 
obtido em até 10 pp. Portanto, muitas 
empresas que têm divulgado índices NPS 
muito bons, até se gabando deles, mas 
podem estar cometendo um grande erro, 
principalmente quando fazem a pergunta 
durante um processo de negócio em 
que sabidamente são muito boas e com 
isso obtendo índices muito acima da 
realidade da empresa, distorcendo suas 
visões e levando a grandes erros na hora 
de definir seus planos de ação. O ideal 
seria ter um Indicador Institucional onde 
a pesquisa é independente de qualquer 
interação que possa levar o cliente a avaliar 
aquele momento específico em que foi 
influenciado.

IMPRESSÕES DA PESQUISA
8 impressões da Pesquisa com os Clientes
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A Jornada do Cliente

Todos nós sabemos como o mercado 
mudou desde a última década. 
Antes era fácil prever os caminhos 
do consumidor, seus movimentos 
eram horizontais e de certa maneira, 
era fácil mantê-los fiéis a sua marca. 
Hoje vivemos numa época de águas 
turbulentas onde a competitividade é 
extremamente agressiva e acirrada, 
empresas disputam palmo a palmo 
participação nos mercados, que por 

sua vez, ficam cada dia mais voláteis 
e imprevisíveis, com períodos de 
estabilidade e períodos de crise 
econômica.

Já não é tão fácil adivinhar os 
movimentos que os consumidores 
tomam, hoje eles são donos do seu 
próprio caminho, são bombardeados 
com uma avalanche de informações 
que influenciam diretamente em sua 

decisão de compra. Empresas já não 
conseguem atingir os consumidores 
facilmente para influenciar sua 
decisão de compra. Vivemos a era 
onde o cliente está no centro das 
atenções e das estratégias dos CEOs, 
praticamente o cliente virou um rei. 
Reforçar o relacionamento com os 
clientes atuais para convertê-los em 
promotores da marca é fundamental.
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O que sabemos é que os clientes 
atuais, que participam ativamente 
das redes sociais, relacionando-se 
com seus amigos, possuem uma 
arma extremamente poderosa, 
o poder da disseminação da 
informação e como consequência, 
acabam transformando-se em 
grandes formadores de opiniões em 
sua comunidade virtual, tudo isso na 
velocidade da luz, mais rápido do que 
qualquer empresa.

As empresas ainda estão 
engatinhando quando falamos 
em capturar esses high lights e 
transformá-los em feedbacks 
construtivos para sua marca. Hoje 
há uma corrente forte apenas para 
colher dados dessas comunidades, 
para formalizar vendas e não para 
criar relacionamento de confiança 
duradouros.

Infelizmente existem grandes 
dificuldades por parte das empresas 
para assumirem seus erros e se 
posicionarem de forma clara aos 
seus consumidores, para algumas 
empresas, mais vale deixar o 
consumidor insatisfeito à mercê das 
burocracias do call center, de modo 
a manter estável certo número de 
detratores da marca numa planilha, 
sem se preocupar em melhorar 
seus produtos e seus processos 
que visam aumentar a satisfação do 
cliente, simplesmente porque hoje 
são proprietárias de barreiras para 
entrantes.

A busca incansável pelo lucro, 
infelizmente, vem superando o 
principal objetivo das empresas 
que é criar relações de confiança 
duradouras com seus clientes a 
fim de criar longevidade da marca. 
Felizmente, existem técnicas eficazes 
para melhorar o engajamento do 
cliente, abaixo mapeamos as 7 Etapas 
da Jornada do Cliente e em cada uma 
das fases, forneceremos excelentes 
dicas práticas para melhorar a 
confiança dos clientes.

1 Desejo - Nessa fase, o cliente 
ainda não sabe se precisa do 
produto. A empresa tem o difícil 

desafio de despertar no cliente o 
desejo da compra do seu produto, e 
isso pode ser feito através de gatilhos. 

Os gatilhos podem ser desde um 
e-mail até a opinião de um amigo a 
respeito do produto, ou ainda, um 
comercial de TV. Muito embora, o 
cliente seja passivo nessa etapa, a 
postura da empresa deve ser ativa, 
passando uma mensagem clara do 
desejo de envolvimento com o cliente. 

Algumas técnicas para adotar: 
Publicidade segmentada em canais 
específicos que atinge o seu market 

share; ações em redes sociais; 
presença na WEB; relevância nos 
mecanismos de busca; campanhas 
de marketing; entre outras. 

2Descoberta - Essa é a etapa 
onde o cliente realiza uma 
investigação para refinar e 

especificar o seu desejo, buscando 
detalhes, checando a conveniência e 
o histórico da marca no mercado. 

Geralmente é assim que ocorre o 
primeiro contato com o cliente e esse 
contato é tão importante que pode 
determinar o início de uma longa 
relação de confiança ou servir de 
fator determinante para que o cliente 
nunca mais procure sua marca. 

As empresas devem utilizar o 
resultado de pesquisas de mercado 
para aprimorar a técnica do pessoal 
da linha de frente, de modo a oferecer 
ao cliente, informações altamente 
relevantes para ajudar sua decisão 

de compra. 

Os clientes buscam nessa etapa, 
histórias de sucesso da sua marca. 
O objetivo aqui, é contribuir com 
informações relevantes e não apenas 
forçar o fechamento da venda. 

Algumas técnicas para adotar: 
Destacar a relevância dos seus 
produtos; analisar o comportamento 
de compras anteriores; checar o que 
os clientes postam em redes sociais 
a respeito do seu produto; cravar 
presença ativa nas redes sociais, 
estabelecer-se no mercado como 
fonte confiável; prover o cliente com 
informações relevantes e detalhadas 
dos produtos que ajudem na decisão 
de compra; aprimorar cada interação 
com o cliente em todos os canais de 
modo a criar valor a cada interação 
e por último promover pesquisas 
rápidas do tipo pulse para identificar 
as prioridades determinantes 
para a decisão de compra daquele 
consumidor.

3Interesse - Nessa etapa, o 
cliente irá procurar todas as 
formas e possibilidades para 

que sua demanda seja atendida. Ele 
buscará a opinião de conhecidos e 
consultará histórias de sucessos da 
empresa na internet. 

É assim que o preço se torna bastante 
relevante e o fator concorrência 
estará no ápice, já que o cliente 
buscará diversas opções para que 
seu desejo seja atendido. Por isso, 
é importante que a empresa deixe 
claro seus pontos de diferenciação 
em relação a concorrência. 

Algumas técnicas para adotar: Buscar 
histórias semelhantes de sucesso 
que outros clientes tiveram com a 
empresa; garantir que a informação 
chave que o cliente buscou seja 
totalmente respondida e clarificada; 
procure tornar ricas e envolventes 
cada contato com o cliente; criar 
campanhas de marketing específicas 
para ajudar o cliente a tomar a 
decisão de compra; promova o 
cliente com materiais institucionais 
relevantes que complementem as 
informações que você já passou; 
deixe explícito que você deseja criar 
uma relação duradoura com o cliente 
e não apenas fechar a venda.



4Consideração - Nessa etapa, o 
cliente avalia os prós e os contras 
de cada opção que coletou na 

etapa anterior. Preço, características 
do produto, relevância, ofertas 
disponíveis, serão alguns dos fatores 
que o cliente vai considerar em sua 
decisão de compra. 

Os clientes buscarão maior interação 
com terceiros para ajudá-los em 
sua decisão. Eles levarão em conta 
o envolvimento da empresa com a 
sociedade. Algumas técnicas para 
adotar: Proatividade, você deve 
usar discernimento para responder 
perguntas que nem foram feitas; 
procurar por pontos de diferenciação 
e reforçá-los; demonstrar total 
domínio sobre o que vende, ter total 
conhecimento nos mínimos detalhes; 
eliminar possíveis barreiras; 
identificar influenciadores e envolvê-
los no processo de compra; informar 
o nível do serviço que está vendendo 
e deixar qualquer detalhe importante 
bem claro.

5 Fechamento - Agora o cliente 
já tem todas as informações 
necessárias para fechar a 

compra, mas certifique-se que não 
haja mais nenhum ponto obscuro. 
Garanta que o cliente perceba o valor 
da sua aquisição, se a sua percepção 
de valor for pobre certamente ele terá 
um sentimento de arrependimento 
e poderá se transformar num 
detrator da sua marca. A pesquisa 
de satisfação vai ajudá-lo nessa 
etapa a compreender se o processo 
de compra ocorreu como o cliente 
desejava, desta forma, você pode 

refinar seus processos para torná-
los mais eficaz. Algumas técnicas 
para adotar: Criar um ambiente 
favorável para que o cliente feche a 
venda; evite ao máximo a burocracia; 
promova pesquisas de satisfação 
para entender seu processo de 
compra; garanta que todos os canais 
de atendimento estejam de portas 
abertas para o cliente; ofereça 
assistência para o cumprimento do 
que foi prometido; garantir e reforçar 
o processo de comunicação com 
o cliente para que ele não sinta-se 
desamparado logo após ter fechado 
a compra; fique atento com os 
comentários dos clientes nas redes 
sociais.

6 Uso - O cliente fará juízo se o 
que foi prometido realmente 
será cumprido. Haverá um 

discernimento entre a promessa 
e a realidade, se o produto era 
exatamente o que esperava e se 
atendeu e superou as expectativas 
que o cliente tinha antes de tomar 
a decisão de compra. Identificar 
rapidamente GAPs pode ajudar a 
empresa a criar novos produtos 
ou refinar os existentes para que 
atendam ao máximo a exigência dos 
clientes. 

Criar oportunidades para que o 
cliente exponha opiniões positivas e 
promova sua marca na comunidade. 

Algumas técnicas para adotar: 
Promova ações exclusivas para 
clientes incentivando que façam 
upgrade de seus produtos; invista em 
processos exclusivos que facilitem 

o processo de compra para quem 
já é cliente da empresa; promova 
mecanismos para que o cliente tenha 
total suporte para uso do produto; 
crie áreas exclusivas em seu web site 
para relacionamento com os clientes.

7 Compartilhamento - Nessa 
etapa, o cliente já fez uso do seu 
produto e já tem impressões 

a respeito, seja ela positiva ou 
negativa. Responda aos feedbacks do 
cliente, mostre que a empresa está 
preocupada com o cliente. 

Algumas técnicas para adotar: 
As pesquisas de satisfação com 
comentários abertos são altamente 
recomendadas nessa etapa, pois os 
feedbacks são bastante específicos 
e a empresa deve atentar-se aos 
mínimos detalhes; o suporte ao 
cliente deve ser refinado; caso 
registre algum tipo de insatisfação, 
todos os canais de interação devem 
estar antenados em solucionar a 
causa do problema e não apenas em 
resolver o efeito imediato, o dia a dia 
turbulento pode ser uma tremenda 
armadilha para as empresas que não 
prestam atenção nesses detalhes e 
refinamentos, ignorar esses sinais 
pode aumentar consideravelmente 
o nível de insatisfação e o custo 
das empresas com equipes de 
atendimento; antecipe as interações 
com o cliente, se o seu produto 
requer revisões periódicas, não 
espere o cliente agendá-las, faça 
você mesmo. É uma oportunidade 
única de obter feedback e mostrar-se 
disponível quando o cliente precisar.



Gestão da Satisfação do Cliente

A pesquisa é um poderoso instrumento de diagnóstico para a empresa. A visão 
de fora para dentro (visão do cliente) é fundamental para confirmar estratégias, 
melhorar o poder de execução e identificar oportunidades de novos negócios.
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GESTÃO DA SATISFAÇÃO DO CLIENTE
A importância de ter um excelente instrumento de medição da satisfação do cliente

Boa parte das Melhores Empresas 
em Satisfação do Cliente tiveram 
bom desempenho financeiro e 
prosperaram em média 10% mais 
que as empresas que ficaram fora do 
ranking.

Coincidência? Definitivamente 
não! Mesmo em um momento 
de estagnação econômica e 
poucas oportunidades para os 
empreendedores, as Melhores 
Empresas em Satisfação do Cliente 
conseguiram obter um desempenho 
melhor.

Um fator em comum dessas empresas 
é que todas elas possuem algum 
tipo de programa sólido para gestão 
da satisfação do cliente ou CEM 
(Customer Experience Management). 

Está mais que provado que cuidar 
efetivamente da satisfação do seu 
cliente é um excelente negócio.

Gestão da Satisfação do Cliente é 
diferente do que ter uma pesquisa 
anual, quando falamos em gestão 
estamos dizendo que as ações 
estão interligadas com a estratégia 
da empresa, que os processos de 
medição estão totalmente alinhados 
e também arejados com benchmarks 
da concorrência, de empresas do 
mesmo segmento de mercado e até 
mesmo de empresas inspiradoras.

Um bom sistema de gestão da 
satisfação do cliente cria na empresa 
uma cultura organizacional orientada 
ao cliente, todos sabem o seu papel 
e o quanto o seu trabalho reflete 

na jornada do cliente. Todos estão 
engajados num objetivo comum, 
todos são avaliados com base em 
indicadores de desempenho que 
medem a satisfação do cliente, a 
análise estratégica da concorrência, 
como por exemplo o Share of Wallet e 
são comprovados com o desempenho 
financeiro da companhia.

O Instituto MESC vem ajudando 
centenas de empresas a implementar 
esses sistemas de gestão da 
satisfação do cliente e conscientizar a 
alta liderança da importância de olhar 
com carinho para esse indicador 
estratégico, mas afinal, o que é esse 
Programa da Gestão da Satisfação do 
Cliente na prática?

O Programa MESC é fácil, rápido, flexivel e customizável
PESQUISA
A pesquisa de satisfação 
não termina, ela é um 
canal de comunicação 
independente com o 
cliente. Esse canal é 

altamente confiável na medida que 
o cliente sabe que pode expor suas 
opiniões sem que haja qualquer tipo 
de retaliação.

JORNADA DO 
CLIENTE
O mapeamento da 
jornada do cliente 
ocorre em duas vias. 

Primeiro mapeamos essa jornada sob 
o ponto de vista da empresa (gestão), 
na prática entendemos como essa 
jornada deveria ser percorrida pelo 
cliente de acordo como os processos 
da empresa estão definidos, ou seja, 
como as coisas deveriam funcionar 
na visão da empresa. Em seguida 
realizamos todo o mapeamento 
dessa jornada sob a visão do próprio 
cliente, ou seja, como as coisas 
realmente acontecem.

CLIENTE OCULTO
Para reforçar as 
interações, realizamos 
dois clientes ocultos, 

nos processos mais críticos 
identificados, essa tática visa reforçar 
os entendimentos num ponto 
previamente identificado como 
crítico.

CONSCIENTIZAR 
ALTA LIDERANÇA
Quatro vezes ao ano, 
o Instituto MESC 
realiza dinâmicas com 

a alta liderança, conscientizando e 
mostrando as evoluções como num 
ciclo PDCA, as oportunidades de 
melhoria que foram atacadas e os 
indicadores de sucesso.

METODOLOGIA
A metodologia do 
MESC que avalia o 
ISC nas dimensões: 

Atendimento, Poder de Execução e 
Valor estão totalmente contempladas 
no Programa. A empresa é avaliada 
em 21 categorias com o ISC detalhado.

NPS E SHARE OF WALLET
As metodologias NPS e Share of Wallet 

estão comtempladas 
na pesquisa.

ESTUDO QUALITATIVO
Caderno de comentários e relatório 

de frequência de temas, 
ou seja, os temas mais 
comentados pelos 
clientes estratificados 
de acordo com as 

necessidades da empresa.

SEGMENTAÇÕES
Escolha até cinco segmentações para 

a pesquisa. Por exemplo: 
sócio econômicas, 
d e m o g r á f i c a s , 
comportamentais e 
psicográficas.

PLANO DE AÇÃO
Estabelece um plano de ação onde 

as coisas realmente 
funcionam, controlada 
de forma independente, 
sem vínculo corporativo, 

sem vícios, escalonado e totalmente 
alinhado com a estratégia da empresa. 
O Instituto MESC ajuda a organizar 
as sessões de comprometimento e 
planejamento das atividades.
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TIPO DE APLICAÇÃO DE PESQUISAS
Existem diversas maneiras de aplicar uma pesquisa de satisfação de clientes, mas qual é a melhor maneira? Existe 
uma regra? Eu devo utilizar os métodos mais digitais?

O MESC utiliza praticamente todos os 
métodos de aplicação:

 � Telefone
 � E-mail
 � SMS
 � WhatsApp
 � Programa de recompensas
 � APP
 � Formulários em papel
 � Tablets (aplicadores ou totem no 

ponto de venda)
 � Sprints 

Não existe uma regra! É obvio que se 
o seu público for muito jovem, não 
faz sentido utilizar formas antigas 
de aplicação de pesquisa como 
formulário ou tablet no ponto de 
venda, esse público não costuma 
responder esse tipo de pesquisa, a 
taxa de engajamento é baixa, gira em 
torno de 0,5%.

Se a pesquisa for por SMS, esse índice 
de engajamento sobe um pouco, 
mas ainda é baixo, cerca de 0,8%. 
Por isso, é muito importante ficar de 
olho no cálculo amostral, na margem 
de erro e no desvio padrão. Existem 
exceções? Sim, mas a escolha do tipo 
de aplicação é fundamental para o 
sucesso de um projeto de pesquisa.

O público jovem é melhor engajado 
com pesquisas de satisfação do tipo 
Programa de Recompensas, onde 
ele ganha algum tipo de benefício 
a cada questionário que responde. 
A empresa pode ainda oferecer 
um benefício extra, se ele indicar 
uma outra pessoa (conhecido) que 
também responda o questionário. 
Nesse tipo de pesquisa, o Instituto 
MESC tem conseguido bons índices 
de engajamento para esse público, 
com taxas de até 42%, dependendo 
do tipo de produto e da plataforma.

Já a geração X e também os Baby 
Boomers, o telefone e e-mail ainda é 
um excelente canal, bastante eficaz, 
muito embora a utilização de APPs 
para esse público também é bastante 
aceito. As taxas da pesquisa SMS e via 
WhatsApp para esse público ainda é 
baixo, gira em torno de 1 a 2%.

Nas pesquisas B2B o tipo de 
aplicação com maior taxa de 
engajamento é o misto, por telefone 
e e-mail, já que esse tipo de público 
valoriza muito essa preocupação 
por parte do contratado e exige 
um relacionamento mais próximo 
e a pesquisa por telefone realizada 

por pessoa altamente preparada 
com um script bem definido e sem 
uma abordagem de telemarketing 
funciona muito bem, e quando 
aplicada com certa regularidade, 
torna-se mais um importante canal 
de comunicação com o cliente.

O importante é levar em consideração 
que cada tipo de aplicação tem 
seus prós e contras. Por exemplo: A 
aplicação via SMS permite pesquisar 
apenas com questionários com 1 ou 
no máximo 2 perguntas, geralmente 
você fica preso ao NPS e muito, uma 
pergunta sobre a satisfação global, 
mas funciona muito bem onde você 
precisa de um resultado global, sem 
muitas segmentações.

Concluímos que a forma de aplicação 
da pesquisa depende muito do 
produto, se é B2B ou B2C, tudo 
deve ser analisado. Elabora-se uma 
estratégia de acordo com cada 
negócio. Por isso, conta muito a 
experiência do Instituto MESC que 
já aplicou centenas de pesquisas em 
empresas de múltiplos segmentos 
de mercado, cada qual com sua 
particularidade.

É certo atrelar a pesquisa de satisfação a um processo de negócio, como por 
exemplo após um atendimento do SAC?
As pesquisas atreladas a qualquer 
tipo de interação de atendimento ou 
reclamação distorcem o resultado 
em até 10 pp para mais ou para 
menos dependendo da qualidade 
do encaminhamento do funcionário 
de linha de frente. Por isso, é muito 
importante que a empresa não leve 
em consideração resultados desse 
tipo de pesquisas para compor o 
índice institucional da empresa, 
esses índices devem ser utilizados 
exclusivamente para aquele processo 
específico.

É um erro muito comum que as 

empresas cometem ao utilizarem esse 
tipo de pesquisa para composição 
de um indicador institucional da 
companhia. Esse tipo de pesquisa 
leva o cliente implicitamente a sofrer 
muita influência, no momento da 
resposta sincera, já que seu nível de 
satisfação é profundamente alterado 
durante uma interação específica, 
seja para o bem ou para o mal.

O melhor tipo de resposta é quando o 
cliente não é influenciado por nenhum 
processo recente de negócio onde 
ele tenha buscado a interação com 
a empresa, onde não tenha recebido 

nenhum tipo de sugestionamento 
mental momentâneo que eleve ou 
derrube o estado de humor.
O tipo de aplicação é determinante 
para uma boa coleta de dados, não 
existe melhor ou pior, existe sim 
técnica, um tipo adequado para 
cada tipo de negócio, um método de 
aplicação eficaz.

O MESC analisa a fundo qual é a 
melhor forma de aplicação para 
cada tipo de negócio, com sua vasta 
experiência, ajuda a empresa a 
determinar a melhor estratégia de 
engajamento.
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A Metodologia do Instituto MESC para 
ouvir os clientes
A metodologia do MESC®, avalia o nível de satisfação do cliente em duas 
perspectivas:
1) Visão do cliente
2) Visão da empresa

O cliente responde a um questionário que se divide em três dimensões: Valor, Atendimento e Execução. As perguntas 
são cuidadosamente criadas para avaliar cada detalhe dentro de cada dimensão. O cliente responde também 
duas questões abertas, para detalhar o seu sentimento. Todos os comentários são classificados e avaliados de 
acordo com Variedade, Especificidade, Intensidade e Calor Humano. A Visão do Cliente, representa 80% da média de 
satisfação, o ISC (Índice de Satisfação do Cliente).

Os outros 20% da média, vem da Visão da Empresa, que é uma auditoria de eficácia das práticas adotadas pela 
empresa para satisfazer seus clientes. Na prática, avaliamos o que a empresa faz para melhorar a experiência 
do cliente.

Essa auditoria de práticas é realizada por consultores altamente experientes em cada segmento e as práticas 
das empresas são avaliadas comparativamente e também entre empresas do mesmo porte e segmento de 
atuação no mercado, de modo a garantir que sejam comparadas de acordo com a realidade e especificidade 
de cada segmento.

Forma-se o MESC®, princípio da metodologia do Instituto MESC - Melhores Empresas em Satisfação do Cliente®.
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Dimensão Valor - Na dimensão valor, o cliente responde 
perguntas sobre:
1) Qualidade 
2) Conveniência
3) Concorrência
4) Preço

Dimensão Atendimento - Na dimensão atendimento, o 
cliente responde perguntas sobre:
1) Adaptabilidade 
2) Infraestrutura
3) Ambiente
4) Proteção
5) Cordialidade
6) Divulgação
7) Sensibilidade

Dimensão Execução - Na dimensão execução, o cliente 
responde perguntas sobre:
1) Credibilidade 
2) Solução de problemas
3) Ética
4) Velocidade
5) Exatidão
6) Disponibilidade
7) Sinceridade

Dimensão Depoimentos - Todos os depoimentos da 
pesquisa são lidos e avaliados de acordo com a Variedade, 
Especificidade, Intensidade e Calor Humano. As duas questões 
abertas da pesquisa destacam:
1) Os pontos fortes 
2) As oportunidades de melhoria

Auditoria de Eficácia das Práticas - A empresa 
responde a um questionário onde as práticas para 
satisfazer clientes são avaliadas pela equipe MESC em 
sete categorias:
1) Conquistar Clientes 
2) Divulgar a marca
3) Comunicação
4) Atendimento
5) Fidelização
6) Envolvimento da empresa com a sociedade
7) Produto



A pesquisa em números

Os clientes
A pesquisa ocorreu de   Mar/2019   
até   Mar/2020 .  

O questionário da pesquisa é composto por 30 
afirmativas, 7 questões demográficas e 2 questões 
abertas dissertativas. 

Os participantes
Participaram da pesquisa   500.505  clientes 
inscritos no Programa de Recompensas MESC, com perfis 
válidos para atender aos pré requisitos para avaliar 
os produtos ou serviços que consumiram nos 
últimos 12 meses. 

Foram somados a esses respondentes, os clientes 
das pesquisas personalizadas encomendadas pelas 
empresas que contrataram o serviço de pesquisa 
do Instituto MESC. Ao todo, em 2020, o Instituto 
recebeu mais de  2.055.277  opiniões.



A auditoriaAs empresas
A pesquisa tem  98%  de Confiança Estatística  
e  2 p.p.  de erro amostral. 

Os dados estatísticos foram auditados segundo 
o  Alpha de Cronbach . 

Houve também uma auditoria independente 
por telefone amostral para os clientes 
cadastrados no Programa de Recompensas MESC que 
está totalmente em complice com o Framework 
da  Safe Harbor e Privacy Shield.

Participaram da pesquisa mais de  6.500  empresas, das 
quais  3013  empresas passaram para a segunda fase 
por conseguirem amostragem estatísticas válidas e ISC 
superior a 60%. 

Essas empresas tiveram suas práticas para satisfazer 
clientes auditadas e foram submetidas a um processo de 
Cliente Oculto nos canais de atendimento eletrônico. 

Dentre essas,  386 , empresas foram indicadas para 
concorrer entre as 100 Melhores Empresas em Satisfação do 
Cliente no Brasil.
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Os segmentos pesquisados

O Instituto MESC possui um critério para estabelecer ranking num determinado segmento. Muitos segmentos, 
citados pelos clientes, possuem Índices de Satisfação do Cliente muito baixos e por essa razão não foram 
ranqueados. 

Para que um segmento possa ser classificado pelo Instituto MESC as empresas precisam obter médias 
de satisfação superior a 70%. Devido a esse corte, nem todos dos 46 segmentos de mercado pesquisados 
anualmente foram listados no ranking 2020.
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O Ranking das 100 Melhores Empresas 
em Satisfação do Cliente 2020

MESC

MELHORES
EMPRESAS EM

SATISFAÇÃO DO

CLIENTE

INSTITUTO MESC



LISTA DAS EMPRESAS EM ORDEM ALFABÉTICA QUE CONCORREM PARA 
AS 100 MELHORES EMPRESAS EM SATISFAÇÃO DO CLIENTE NO 
BRASIL

NOME DA EMPRESA SEGMENTO
Accenture Tecnologia
Acer Eletrônicos
Aché Indústria Farmacêutica
AeC Serviços de Terceirização de Processo de Negócio / Call Center
Algar Telecom Tecnologia
Allianz Seguros Seguro de Veículos
Almaviva do Brasil Serviços de Terceirização de Processo de Negócio / Call Center
Amazon Tecnologia
AMBEV Alimentos e Bebidas
Amil Medicina de Grupo
Apple Eletrônicos
Arena Cargo Entregas Logística
Arno-Panex Eletroportáteis
Assai Atacadistas
Astrazeneca Indústria Farmacêutica
Asus Eletrônicos
Atacadão Atacadistas
Atacadista Roldão Atacadistas
Atento Brasil Serviços de Terceirização de Processo de Negócio / Call Center
Atlas Eletrodomésticos
Atual Cargas Entregas Logística
Banco Inter Bancos Digitais
Banco Original Bancos Digitais
Bayer Indústria Farmacêutica
Beiersdorf NIVEA Brasil Higiene Pessoal
Bimbo Alimentos e Bebidas
Black+Decker Eletroportáteis
Boehringer Ingelheim Indústria Farmacêutica
Bourbon Shopping São Paulo Shopping
Bradesco Previdência Seguro de Vida, Capitalização e Previdência
BrasilPrev Seguro de Vida, Capitalização e Previdência
Bristol-Myers Indústria Farmacêutica
Britânia Eletroportáteis
Bunge Alimentos e Bebidas
C&C Casa e Construção Varejistas da Construção
C6 Bancos Digitais
Cacau Show Alimentos e Bebidas
Cálamo (Boticário) Higiene Pessoal
Carrier Eletrodomésticos
CI&T Tecnologia
Cielo Cartões Bandeira
Coca cola Alimentos e Bebidas
CSU Serviços de Terceirização de Processo de Negócio / Call Center
Daikin Eletrodomésticos
Danone Alimentos e Bebidas
Delboni Auriemo Laboratórios de Análise Clínicas
Dell Tecnologia
DHL Express Entregas Logística
Diageo Alimentos e Bebidas



NOME DA EMPRESA SEGMENTO
Diálogo Entregas Logística
Dotz Programa de Fidelidade
Drogaria São Paulo Redes de farmácia
Electrolux Eletrodomésticos
Elgin Eletrônicos
Emirates Aéreas
EMS Indústria Farmacêutica
Eurofarma Indústria Farmacêutica
Europa Eletroportáteis
FedEx Entregas Logística
Ferrero Rocher Alimentos e Bebidas
Fiat Montadoras de Veículos
Fleury Laboratórios de Análise Clínicas
Flora Higiene Pessoal
Gerdau Materiais de Construção e Decoração
Giga Atacadistas
Google Tecnologia
GRAACC Hospitais
Grupo BR Home Centers Varejistas da Construção
Grupo GR Facilities
Grupo Souza Lima Facilities
Hcor Hospitais
Heineken Alimentos e Bebidas
Hersheys Alimentos e Bebidas
HIGA Atacado Atacadistas
Hospital Albert Einstein Hospitais
Hospital Santa Catarina Hospitais
HP Eletrônicos
Hypera Pharma Indústria Farmacêutica
IBBL Eletroportáteis
IBM Tecnologia
Icatu Seguros Seguro de Vida, Capitalização e Previdência
Ifood Entregas Aplicativos
Intel Eletrônicos
Intelbras Eletrônicos
Italac Alimentos e Bebidas
Itaú Capitalização Seguro de Vida, Capitalização e Previdência
J.Macêdo Alimentos e Bebidas
Jeep Montadoras de Veículos
Jequiti Cosméticos Higiene Pessoal
JHS Portaria e Segurança Facilities
JK Iguatemi Shopping
Johnson & Johnson Higiene Pessoal
Kelloggs Alimentos e Bebidas
Kimberly-Clark Higiene Pessoal
Kovi Rent a Car
Laboratório Richet Laboratórios de Análise Clínicas
Lavoisier Laboratórios de Análise Clínicas
LC Express Entregas Logística
Lenovo Eletrônicos
Leroy Merlin Varejistas da Construção



NOME DA EMPRESA SEGMENTO
LG Eletrônicos
Liberty Seguro de Veículos
Liderança Serviços Facilities
Lilly Indústria Farmacêutica
Localiza Hertz Rent a Car
Loggi Entregas Aplicativos
Logicalis Tecnologia
LOreal Higiene Pessoal
M2Log Entregas Logística
Madel Varejistas da Construção
Makro Atacadistas
Mania de Churrasco Fast Food
MARs Alimentos e Bebidas
Mastercard Cartões Bandeira
Max Atacadista Atacadistas
Medley Indústria Farmacêutica
Mega G Atacadistas
Megafort Atacadistas
Melitta Alimentos e Bebidas
Mercado Livre Tecnologia
Microsoft Tecnologia
Mondelez Alimentos e Bebidas
Mondial Eletroportáteis
Morumbi Shopping Shopping
Movida Rent a Car
Multilaser Eletrônicos
Multiplus Programa de Fidelidade
Mundial Atacadista Atacadistas
Na Hora Transporte Entregas Logística
Natura Higiene Pessoal
NEC Eletrônicos
Next Bancos Digitais
Nissan Montadoras de Veículos
Norte Shopping RJ Shopping
Novartis Biociências Indústria Farmacêutica
Nubank Bancos Digitais
Oster Eletroportáteis
Ouro Verde Rent a Car
P&G Higiene Pessoal
Panasonic Eletrodomésticos
Pandurata Alimentos Alimentos e Bebidas
Papaiz Materiais de Construção e Decoração
Pepsico Alimentos e Bebidas
Philco Eletroportáteis
Philips Walita Eletroportáteis
Pioneer Eletrônicos
Piracanjuba Alimentos e Bebidas
PIRAHY Alimentos Alimentos e Bebidas
PMG Atacadistas
Porto Seguro Seguro de Veículos



NOME DA EMPRESA SEGMENTO
Prati-Donaduzzi Indústria Farmacêutica
Prestex Entregas Logística
Prudential Seguro de Vida, Capitalização e Previdência
Qatar Airways Aéreas
Química Amparo Limpeza
Rappi Entregas Aplicativos
RBW Soluções Facilities
Reckitt Benckiser Limpeza
Renault Montadoras de Veículos
RibeirãoShopping Shopping
Roche Indústria Farmacêutica
Samsung Eletrônicos
Sanofi - Aventis Indústria Farmacêutica
São Francisco Saúde Medicina de Grupo
Shopping Anália Franco Shopping
Shopping Aricanduva Shopping
Shopping Center Iguatemi Fortaleza Shopping
Shopping Cidade Jardim Shopping
Sitel Serviços de Terceirização de Processo de Negócio / Call Center
SLAVIERO EXECUTIVE São Paulo Jardins Hotéis
Smiles Programa de Fidelidade
Sodexo Facilities Facilities
Sodimac Varejistas da Construção
Sony Eletrônicos
Sulamérica Seguro Saúde
Supera Farma Indústria Farmacêutica
Suvinil Materiais de Construção e Decoração
Takeda Pharma Indústria Farmacêutica
Teleperformance Serviços de Terceirização de Processo de Negócio / Call Center
Telhanorte Varejistas da Construção
Tempo Assist Serviços de Terceirização de Processo de Negócio / Call Center
Tenda Atacado Atacadistas
Tigre Materiais de Construção e Decoração
Toyota Montadoras de Veículos
Transamérica São Paulo Hotéis
Uber Eats Entregas Aplicativos
União Química Indústria Farmacêutica
Unidas Rent a Car
Unilever Higiene Pessoal
Unimed Chapecó Cooperativa Médica
Unimed De Fortaleza Cooperativa Médica
Unimed Foz Do Iguacu Cooperativa Médica
Vigor Alimentos e Bebidas
Vikings Facilities
Village Mall Shopping
Visa Cartões Bandeira
Weber Materiais de Construção e Decoração
Whirlpool Eletrodomésticos
Xiaomi Eletrônicos
Zurich Santander Seguro de Vida, Capitalização e Previdência





A cerimônia de premiação das 100 
Melhores Empresas em Satisfação do 
Cliente 2020
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O Prêmio existe desde quando?
O nosso primeiro Ranking de Empresas ocorreu em 2012, elegendo os Melhores Bancos em Satisfação do Cliente em parceria 
com a FEBRABAN e Época Negócios, já a premiação das 100 Melhores Empresas em Satisfação do Cliente está na sua quarta 
edição.

Sobre o Prêmio

Como chegamos nos cliente?
Através de nosso Programa de Recompensas, que hoje conta com 500.000 clientes que opinam sobre produtos e serviços 
regularmente. Esse ano o Instituto MESC obteve mais de 2 milhões de opiniões espontâneas dos clientes em 46 segmentos de mercado.  
Empresas que contratam os serviços do Instituto MESC para Pesquisas, podem utilizar o resultado para concorrer ao ranking. 
Esse ano, pesquisamos mais de 6500 empresas.
As empresas pagam para ser eleitas entre as Melhores Empresas?
Não. São os próprios clientes que avaliam as empresas e as premiam. Todo o processo é auditado e o Instituto MESC segue o 
Framework do International Privacy Shield Framework que regulamentam as pesquisas nos Estados Unidos e na União Europeia. A 
pesquisa também segue a LGPD do Brasil.

Onde será a cerimônia?
Seguindo as orientações da ciência e da saúde, e em respeito as famílias que perderam entes queridos, em 2020, não haverá 
uma festa ou uma cerimônia de comemoração.

A Cerimônia de Premiação

Se não vai ter uma cerimônia de premiação, como será a divulgação das premiadas?
Faremos toda a divulgação nas redes sociais. A ideia é que uma empresa anuncie e marque outra empresa vencedora, através 
de POSTs em seus canais oficiais na Internet. Por exemplo:

Sobre a divulgação?

P&G
Faz um POST em 
seu canal oficial 
(Facebook, Twitter, 
Instagram ou Linkedin) 
com um discurso de 
agradecimento no final 
do depoimento, anuncia a 
Microsoft como uma das 
empresas premiadas pelo 
MESC, marcando o perfil 
oficial da Microsoft e a 
hashtag #melhoresempresas

Microsoft
Agradece a P&G, faz 
o seu discurso de 
agradecimento e em 
seguida anuncia a Cacau 
Show como uma das 
empresas vencedoras. 
Marca a P&G e a Cacau 
Show

Cacau Show
Agradece  Microsoft 
e anuncia a próxima 
empresa, marcando o 
perfil oficial da Microsoft 
e também da próxima 
empresa e assim 
sucessivamente para 
todas as 100 Melhores 
Empresas

Seguidores das 100 Melhores
Com esse método de divulgação, estamos abordando mais de 2 milhões de pessoas, associadas a grandes marcas!

Empresas anunciam outras de segmentos diferentes
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Minha empresa pode patrocinar o evento?
Não. O Instituto MESC preza manter o evento isento de qualquer vínculo com empresas patrocinadoras. Entendemos que as 
marcas que estarão expostas no evento, são aquelas que realmente são as Melhores Empresas em Satisfação do Cliente, eleitas 
pelos próprios clientes.

Patrocínio

Quem vai cobrir nas mídias?
As mesmas mídias do ano passado:
1) Recordnews
2) Bandnews
3) CNN Brasil Business
Como não haverá uma cerimônia, as mídias terão a liberdade de abordar as empresas que quiserem para produzir seus 
conteúdos  de forma independente. Imaginamos que toda a publicação será na WEB.

MESC nas mídias
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R. Luís Maximiliano Chiló, 89 
Santana de Parnaíba - SP
Telefone: 55-11 4155-1467
E-mail: melhores@premiomelhoresempresas.com.br
Web site: www.premiomelhoresempresas.com.br

INSTITUTO MESC
MELHORES EMPRESAS EM SATISFAÇÃO DO CLIENTE

Nós temos um propósito! Acreditamos nas empresas e sabemos que ajudando-as a melhorar a experiência do 
consumidor podemos transformar efetivamente toda uma sociedade, tornando-a mais transparente, ética e justa. 
Esse sonho é nosso objetivo! 

MESC

MELHORES
EMPRESAS EM

SATISFAÇÃO DO

CLIENTE

INSTITUTO MESC

Os direitos autorais de todo o material apresentado neste DOCUMENTO, INCLUSIVE A MARCA PRÊMIO MELHORES EMPRESAS EM 
SATISFAÇÃO DO CLIENTE são propriedade DO INSTITUTO MESC.

Este material na íntegra ou nenhuma parte pode ser copiado, reproduzido, distribuído, republicado, apresentado, anunciado ou 
transmitido de nenhuma maneira ou por nenhum meio, incluindo, mas não limitado a meios eletrônicos, mecânicos, de fotocópia, 
de gravação ou de qualquer outra índole, sem a permissão prévia por escrito DO INSTITUTO MESC ou do titular dos direitos 
autorais.

Qualquer uso não autorizado de qualquer material incluído neste DOCUMENTO pode constituir uma violação das leis de direitos 
autorais, das leis de marcas comerciais, das leis de privacidade e publicidade e das leis e regras de comunicações. 
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