
Auto-atendimento em alta 
 
Um número cada vez maior de consumidores europeus utiliza o serviço de auto-atendimento 
em sua rotina diária. A última pesquisa realizada pela NCR Corporation demonstra que um 
percentual cada vez maior de pessoas dá preferência àquelas empresas que oferecem opções 
do tipo “faça você mesmo”.  
 
A pesquisa sobre Consumidores de Serviços de Auto-Atendimento da NCR, realizada pela 
BuzzBack Market Research, revelou que 67%, ou cerca de sete em cada dez consumidores na 
França, Alemanha, Itália, Espanha e na Grã-Bretanha estão mais propensos a realizar negócios 
com empresas que ofereçam flexibilidade na interação com seus clientes através de serviços 
de auto-atendimento, sejam eles disponibilizados através da internet, de dispositivos móveis 
ou quiosques.  
 
Além disso, 56% declararam que sua propensão em utilizar serviços de auto-atendimento 
aumentou ao longo do último ano.  
 
Bill Nuti, presidente e CEO da NCR, divulgou os resultados da pesquisa na Conferência NCR 
Self-Service Universe realizada em Budapeste, onde falou a executivos dos setores financeiro, 
varejista, saúde, turismo, entre outros.  
 
“A conclusão final é a de que estamos verdadeiramente em um ponto de inflexão”, declarou 
Nuti. “As inovações tecnológicas e as mudanças ocorridas no comportamento dos 
consumidores estão forçando as empresas a se adaptarem a um tipo de consumidor que está 
mudando a maneira pela qual se conecta, interage e realiza transações com as empresas.” 
 
“A revolução ocorrida nos serviços de auto-atendimento é concreta, uma vez que os 
consumidores buscam maneiras de obter ganhos pessoais com sua utilização. O auto-
atendimento é conveniente e eficiente, permitindo que os consumidores ganhem tempo e 
tenham controle sobre suas próprias transações, o que reconhecidamente representam 
características altamente valorizadas. Os consumidores querem obter acesso a essa 
conveniência a qualquer hora e em qualquer lugar. Eles puderam experimentar todas as 
possibilidades disponíveis e querem cada vez mais. De fato, eles assim o exigem”, afirmou.  
 
Além de estarem mais propensos a realizar negócios com empresas que oferecem serviços de 
auto-atendimento, 58% dos entrevistados declararam que a disponibilidade das tecnologias de 
auto-atendimento cria uma percepção mais positiva acerca das marcas das empresas.  
 
Canais.  
A pesquisa também demonstrou que os consumidores europeus claramente valorizam a 
possibilidade de utilizarem a combinação de canais de auto-atendimento, como o PDA ou 
telefone celular, a internet e os locais de acesso como quiosques, para melhorarem sua 
experiência de maneira generalizada.  
 
Noventa e oito por cento utilizariam a combinação de tais canais de auto-atendimento para 
realizarem uma transação ou serviço nos segmentos de varejo ou hotelaria. Os resultados são 
semelhantes no que diz respeito às transações realizadas pelos consumidores nos segmentos 
de turismo (97%), bancos (96%) e saúde (95%).  
 
“A pressão está aumentando para que as empresas concluam o desenvolvimento de uma 
estratégia multicanal que impulsione os serviços de auto-atendimento disponibilizados tanto 
nos pontos de serviço, como através de canais móveis e online”, disse Nuti.  
 
De acordo com Nuti, os resultados obtidos com essa pesquisa sugerem que, apesar da 
crescente opção por serviços de auto-atendimento em vários segmentos de mercado, o 
verdadeiro potencial dessa tecnologia pode ainda não ter sido totalmente explorado.  
 
Ele destacou que as empresas que mais lucrarão com as soluções de auto-atendimento serão 
aquelas que reconhecerem essas soluções como sendo algo mais que simples ferramentas de 



automação e utilizarem o auto-atendimento para reformularem os processos de seus negócios, 
disponibilizarem serviços aos consumidores e, em última análise, transformarem seus modelos 
de negócio.  
 
“Através da transformação de seu modelo de negócios, as empresas criam significativo valor e 
vantagem competitiva”, declarou Nuti. “Essa etapa requer uma estratégia corporativa que 
incorpore inovação, gestão e integração multicanal”.  
 
O estudo foi realizado pela NCR através da BuzzBack Market Research com 3 mil consumidores 
na América do Norte, Europa, China e Austrália.  
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