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SUMÁRIO EXECUTIVO

Este trabalho tem como objetivo principal analisar como a influência da persona
auxilia na humanização do chatbot, ou seja, avaliar/mensurar os impactos em termos de
satisfação do atendimento prestado ao cliente, a partir da utilidade e facilidade percebidas, sob
diferentes perspectivas, como idade, escolaridade e tema do atendimento.
Mediante os testes das hipóteses, foi possível identificar que a utilidade e facilidade
de uso percebidas impactam diretamente o índice de satisfação, considerando que a
humanização no chatbot durante o atendimento é muito importante para aumentar esse índice.
A necessidade de interação humana não se mostrou relevante para aumentar o índice de
utilidade, facilidade e satisfação.
Como contribuição, este estudo traz dados e referências para as empresas se
posicionarem e avançarem nesse modelo de atendimento, cuja tendência certamente é crescer
cada vez mais. Ficou claro que a humanização no atendimento vai contribuir para uma melhor
adesão dos clientes a esse canal de relacionamento. Para isso, as empresas devem garantir um
canal claro e simples (intuitivo) para a comunicação com seus clientes.
Este estudo demonstra claramente a necessidade de as empresas se posicionarem
de uma maneira mais humanizada nesse canal de atendimento, entender as características
necessárias para que o consumidor utilize essa ferramenta de maneira a ganharem escala e
conseguirem manter ou até aumentar a satisfação no atendimento, com menor custo.

RESUMO

Este estudo aborda a influência da persona na humanização do chatbot e busca avaliar/mensurar
os impactos em termos de satisfação do atendimento prestado ao cliente, a partir da utilidade e
facilidade percebidas, analisando seus impactos sob diferentes perspectivas, como idade,
escolaridade e tema do atendimento. A revisão teórica inclui definições sobre inteligência
artificial, atendimento ao cliente com a ferramenta chatbot e humanização com assistentes
virtuais. Como método, optou-se por desenvolver uma análise quantitativa de uma base de
atendimentos realizados por chatbot da instituição SEBRAE-SP, com uma survey com 153
clientes atendidos pela mesma ferramenta, para responder às seguintes hipóteses: H1 – A
utilidade percebida na experiência com o chatbot impacta diretamente o índice de satisfação.
H2 – A facilidade percebida de uso na experiência com o chatbot impacta diretamente o índice
de satisfação. H3 – A necessidade de interação humana tem um efeito moderador no impacto
da utilidade percebida sobre o índice de satisfação. H4 - A necessidade de interação humana
tem um efeito moderador no impacto da facilidade percebida de uso sobre o índice de satisfação.
Como resultado, foi comprovado que a utilidade e facilidade de uso percebidas impactam
diretamente o índice de satisfação, considerando que a humanização no chatbot durante o
atendimento é muito importante para aumentar esse índice. Este estudo traz insights para as
empresas que buscam aprimorar seu atendimento com esse tipo de tecnologia, trazendo melhor
experiência ao cliente, respeitando a estratégia da empresa.

Palavras-chave: Comportamento do consumidor, chatbot, inteligência artificial, atendimento
a clientes.

ABSTRACT

This study addresses how the influence of the persona helps in the humanization of chatbots
and seeks to evaluate/measure its impacts in terms of satisfaction with the service provided to
the client, based on perceived usefulness and ease of use,. The theoretical review includes
definitions of artificial intelligence, customer service with the chatbot tool, and humanization
with virtual assistants. As a method, we chose to develop a quantitative analysis of a database
of calls performed by chatbot from the institution SEBRAE-SP, through a survey with 153
clients who used this tool. We tested the following hypotheses: H1 - Perceived utility in the
experience with a chatbot directly impacts the satisfaction index. H2 – Perceived ease of use in
the experience with a chatbot directly impacts the satisfaction index. H3 – The need for human
interaction has a moderating effect on the impact of perceived utility on the satisfaction index.
H4 - The need for human interaction has a moderating effect on the impact of perceived ease
of use on the satisfaction index. The results proved that perceived usefulness and ease of use
directly impact the satisfaction index, considering that humanization of the chatbot is very
important to increase this index. This study brings insights to companies seeking to improve
their service with this type of technology, supplying better customer experience, and respecting
the company's strategy.

Keywords: Consumer behavior, chatbots, artificial intelligence, customer service.
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1 INTRODUÇÃO

A inteligência artificial está cada vez mais presente na vida dos consumidores e das
empresas em vários setores; na área do atendimento não poderia ser diferente. A presente era
digital tem transformado a expectativa do consumidor, que busca no atendimento resposta
rápida, assertiva e com autonomia. E o grande desafio das empresas é como ganhar escala e
qualidade nesse serviço, atendendo a essa nova expectativa.
Alternativas foram criadas, como páginas explicativas na internet, e-mails de
contato, FAQs, central de atendimento telefônico, chat e SMS. Porém, todos esses serviços têm
limitações e desvantagens devido a custo, escalabilidade, velocidade, padronização e
disponibilidade. A inteligência artificial tem sido uma opção de grande aposta para essa
interação com o cliente por ser uma tecnologia que auxilia muito o atendimento, trazendo
precisão, rapidez, e gerando a solução que o cliente procura. Isso altera o paradigma que define
os serviços como uma indústria de “baixa tecnologia e alto contato” (BITNER; BROWN;
MEUTER, 2000).
A automação do atendimento tem trazido grande benefícios ao setor de serviços,
realizando atividades antes realizadas manualmente, liberando tempo para os funcionários
exercerem atividades mais produtivas (WOOD, 2016).
Os avanços na inteligência artificial têm gerado impactos significativos. Alan
Turing (1912-1954), matemático britânico, há mais de cinquenta anos já havia idealizado que
computadores serviriam de interlocutores a conversas humanas. Desde então, várias tentativas
foram realizadas para que os seres humanos e computadores pudessem se comunicar em
linguagem natural. Hoje temos tecnologia disponível para que isso ocorra.
Francisco et al. (2017) mencionam que a relação com os consumidores, que estão
cada vez mais impacientes, informados e exigentes, tornou-se mais instável e imprevisível. O
dilema atual tem sido como humanizar a interação automatizada com os consumidores,
mantendo a mesma qualidade do atendimento humano. Outro dilema importante é determinar
o nível necessário dessa humanização, sabendo que o assistente virtual presente em alguns
chatbots é um robô, que simula uma conversação humana. Segundo Leonhardt (2005), essas
máquinas devem exibir um comportamento inteligente, de modo que o usuário possa acreditar
que está conversando com uma pessoa, mesmo tendo ciência de que se trata de um robô.
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Em 2018, 50% dos consumidores já buscavam solucionar seus problemas com
autonomia/sozinhos, e 70% acreditavam que as empresas deveriam ter opções de
autoatendimento (CONSUMIDOR MODERNO, 2018).

Em tempos atuais, se o cliente

recorreu ao chat já está no primeiro nível de frustração por não ter resolvido seu problema
sozinho. Quanto mais autonomia dermos aos clientes, menor será a relação dos canais de
atendimento com reclamações e maior com relacionamento com o cliente, e maior a força de
trabalho voltada para atividades que gerem valor para a empresa,.
Nesse sentido, este estudo foca em uma forma de automação específica: os
chatbots. Os chatbots são sistemas de conversação que interagem com os usuários via
linguagem conversacional natural (SHAWAR; ATWEL, 2007). Abordaremos a relação entre
humanização da inteligência artificial e o nível de satisfação do cliente no atendimento.
Segundo a empresa de consultoria e pesquisa Gartner, em 2020, 85% das interações
cliente- empresa não se dará por meio de um ser humano. O processo de incluir inteligência
artificial no atendimento ao cliente está em ascensão. A pesquisa de 2017 Mindbowser info
solutions & chatbots jornal trouxe que 75% das empresas pesquisadas planejam construir um
chatbot para seus negócios, e 96% dos executivos acreditam que os chatbots chegaram para
ficar.
Com a popularização dos chatbots, as plataformas que os desenvolvem estão mais
acessíveis e permitem que não só as empresas de grande porte disponibilizem essa tecnologia.
Essa disponibilidade não se limita apenas ao site da empresa, mas ganha espaço nas redes
sociais e outros canais de comunicação para interação rápida com os clientes.
A

consultoria

Provokers

em

2017,

mostra

que

79%

dos

usuários

de smartphones esperam obter informação imediata quando usam o aparelho para procurar
informações na internet., O hábito de parar e sentar para pesquisar no desktop deixou de ser
predominante e deu lugar a interações rápidas e fragmentadas via dispositivos móveis,
principalmente os smartphones.
O desafio agora é o equilíbrio para garantir um atendimento humanizado,

individualizado, assertivo e de qualidade. Este estudo traz insights para as empresas que buscam
aprimorar seu atendimento com essa tecnologia, mantendo o equilíbrio da linguagem natural
para facilitar o atendimento e trazer melhor experiência ao cliente, respeitando a estratégia da
empresa.
Diante desse cenário desafiador para as empresas, o objetivo central deste estudo
consiste em analisar a influência da humanização do atendimento via chatbot e identificar quais
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fatores são diferenciais para melhorar o índice de satisfação do cliente, a partir da utilidade e
facilidade percebidas.
Como objetivos específicos, busca-se:
• Analisar a relação entre satisfação e os fatores idade e escolaridade;
• Analisar a relação entre satisfação e tema/expectativa do atendimento.
Existem poucos estudos enfocando a forma da linguagem da inteligência artificial,
sendo ela humanizada ou não, relacionando-a com o índice de satisfação com o atendimento.
Um dos estudos que serviu como inspiração foi o de Freitas (2018), que estuda os jovens
millenials e a automação dos serviços. A proposta do atual estudo é analisar o índice de
satisfação e sua potencial relação com outros fatores como idade e escolaridade.
Esta pesquisa baseia-se em uma metodologia quantitativa, utilizando a base de
atendimentos por chatbot de 2019 do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (SEBRAE-SP). Tal base se dados foi escolhida devido à facilidade de acesso e à
diversidade de perfis de clientes que utilizam o chatbot do Sebrae. Foi realizada a coleta por
meio de uma pesquisa do tipo survey com uma amostra de 153 clientes, utilizando-se como
variáveis: utilidade e facilidade percebida para aumento do índice de satisfação, idade,
escolaridade e tema do atendimento.
Este trabalho está composto por cinco capítulos, incluindo esta introdução. No
Capítulo 2 é apresentada a revisão da literatura a respeito da inteligência artificial no
atendimento, a humanização com assistentes virtuais e satisfação no atendimento, bem como o
modelo conceitual de investigação. No Capítulo 3 consta a explicação da abordagem
metodológica utilizada, descrevendo a escolha do método quantitativo e os procedimentos
utilizados para análise e coleta dos dados. No Capítulo 4 constam a análise dos resultados,
análise descritiva dos dados, validação e confiabilidade das amostras, resultado PLS e
hipóteses. No Capítulo 5 estão expostas as considerações finais, com as conclusões do estudo,
contribuições acadêmicas e gerenciais, limitações e sugestões para futuras pesquisas.

4

2 REVISÃO DA LITERATURA
Para iniciar esse capítulo, não se poderia deixar de falar do matemático britânico
Alan Turing, que foi uma das figuras mais importantes para os avanços da inteligência artificial.
Dedicando-se a pensar como uma máquina poderia imitar a mente humana, em 1950 ele
escreveu o artigo: Computing machinery and intelligence, onde falava do “jogo da imitação”
para avaliar a inteligência das máquinas, que posteriormente foi conhecido como o Teste de
Turing. Nesse teste, pessoas e máquina seriam interrogadas por uma pessoa, e a máquina
passaria no teste caso o interrogador não identificasse quem era a máquina (NUNES, 2012). O
termo inteligência artificial foi criado em 1956 por John McCarty, cientista da computação,
durante um evento realizado no Dartmouth College em Hanover, com a presença de dez
pesquisadores da área.
Em 1966 foi criado o programa Eliza, desenvolvido pelo cientista da computação
alemão Joseph Weizenbaum, que se tornou um dos programas de inteligência artificial mais
conhecidos. Era um robô que imitava um psicanalista em uma conversa com um paciente,
instigando o analisado com questões a partir de palavras que o próprio “paciente” colocava.
Este foi considerado o primeiro chatbot (NUNES, 2012). Era um programa pequeno, composto,
em sua versão original, por cerca de 200 linhas de código (LEONHARDT, 2005).
Em 1971 Kenneth Colby desenvolveu o Parry, , um chatterbot que tem como
objetivo simular um comportamento paranoico através do rastreamento do seu estado
emocional (LEONHARDT, 2005). Seu objetivo não é dar respostas individuais, mas poder
manter uma conversação aparentemente coerente, tendo sempre algo a dizer.
Em 1995 Wallace criou a Alice cuja base de conhecimento é constituída por
dezenas de fatos, citações e ideias de seu criador. Ela possui um vocabulário de mais de 5.000
palavras, além de módulos de conversação que a capacitam a classificar o usuário por idade,
sexo, localização geográfica e profissão. Alice foi criada para se aproximar da realidade das
conversações humanas (LEONHARDT, 2005). Outro chatbot foi a Cybelle, criada em 2000
para ser uma espécie de referência no mundo dos agentes, fala inglês ou francês e passa
informações sobre agentes virtuais.
Entre 2010 e 2015 vários bots foram lançados que ainda são referência, como a Siri
da Apple, o Google Now da Google, a Alexa da Amazon e a Cortana da Microsoft. São
aplicativos que funcionam como assistentes pessoais por voz; usando a linguagem natural, estão
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programados para executar ações, organizar tarefas e responder a perguntas e estão integradas
nos aparelhos móveis, facilitando a utilização pelos seus consumidores.
Estudos e pesquisas têm aumentado sobre o tema. Os chatbots são mais
sofisticados, utilizados em jogos interativos, websites e até mesmo para simular assistentes de
apoio ao cliente (CHAKRABARTI; LUGER, 2013). Existem muitos indivíduos que
questionam os efeitos a longo prazo do aumento da automação nas interações entre o
consumidor e a empresa (FREITAS, 2018). Mas os avanços continuam e não vão parar, cada
vez mais teremos automação de processos, seja por chatbot ou outros canais que usam
inteligência artificial, como aplicativos de smartphone e televisores inteligentes.
Nessa revisão da literatura são apresentadas as definições de inteligência artificial,
atendimento e humanização com o chatbot e, por fim, satisfação no atendimento. Em seguida,
apresenta-se e o modelo conceitual da investigação.

2.1 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA): DEFINIÇÕES

Inteligência artificial e automação nos serviços têm se tornado realidade, pois essas
novas tecnologias permitem melhorar processos, gastos e a experiência do consumidor,
cumprindo um papel importantíssimo na economia dos serviços (HUANG; RUST, 2013).
Spohrer (2008 apud Freitas, 2018) define inteligência artificial (IA) como um tipo de serviço
que consiste em uma organização de recursos (pessoas, informações, tecnologia, etc.)
conectados a outros sistemas de modo a criar valor.
IA também pode ser classificada como uma área de pesquisa da Ciência da
Computação, que busca métodos ou dispositivos computacionais que possam simular a
capacidade racional humana para resolver problemas, tomar decisões ou, de forma ampla, ser
inteligente (JONCO; SILVEIRA, 2015).
Uma definição bastante aceita de inteligência artificial é a de Minsky (1986): “IA é
a ciência de fazer máquinas fazerem coisas que requereriam inteligência, caso fossem feitas
pelo homem”. Na definição de Durkin (1994), a inteligência artificial é o campo de estudo da
ciência que pesquisa formas de fazer o raciocínio do computador imitar o raciocínio humano.
Em ambas as definições a inteligência artificial tem como objetivo fazer algo no lugar do ser
humano, imitando sua forma de raciocínio e de agir.
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Entre os anos 1960 e 1990 a inteligência

artificial passou a ser classificada em

simbólica e conexionista (TEIXEIRA, 2009). A IA simbólica consiste no estudo da mente
humana para construir máquinas capazes de solucionar problemas. A IA conexionista considera
que, para um sistema imitar as funções do cérebro humano, ele precisa ser construído simulando
essa estrutura cerebral. Atualmente, estes dois conceitos, simbólico e conexionista, são
complementares e não concorrentes (RUSSEL; NORVING, 2013).
Diversos avanços com inteligência artificial acontecem todos os dias e cada vez
mais chatbots são desenvolvidos, em diversas áreas e para diversos objetivos. No Brasil, 94,2
milhões de pessoas têm acesso à rede de internet e buscam informações todo o tempo; os
assistentes virtuais podem auxiliar os clientes em qualquer momento. Segundo Cruz et al
(2013), os assistentes virtuais inteligentes propiciam aos clientes experiências prazerosas e
enriquecedoras ao utilizarem produtos e serviços. As lembranças dessas experiências motivam
os clientes a estreitarem o relacionamento com a empresa.
Esses assistentes virtuais, também chamados de robôs, fazem parte de uma área de
estudos chamada processamento de linguagem natural. Daí surgiu o termo inteligência
artificial, um tipo de inteligência produzida pelo homem para dotar as máquinas de um tipo de
habilidade que simule a sua própria inteligência (FRÖHLICH; SOARES, 2018).

2.2 ATENDIMENTO AO CLIENTE COM CHATBOT

Muitas empresas vêm investindo na automatização de interações simples com o
cliente, como buscas no site ou atendimentos de baixa intensidade. Várias inovações no setor
de serviços visando automatizar a interação com o cliente na entrega do serviço, vêm alterando
o paradigma que define os serviços como uma indústria de “baixa tecnologia e alto contato”
(BITNER, BROWN, MEUTER, 2000).
O desafio das empresas tem sido como avançar nesse atendimento automatizado
sem perder a proximidade do atendimento humano. Robôs, assistentes virtuais e até mesmo
chats online (chatbots) têm apresentado alto desenvolvimento ao “imitar” sentimentos humanos
na interação com as pessoas, gerando empatia para a inteligência artificial (JONCO;
SILVEIRA, 2015). Com isso, cada vez mais as empresas olham com bons olhos a implantação
dessa tecnologia.
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Em 2014, o teste de Turing comprovou a possibilidade de um chatbot ser
confundido com um ser humano. Realizado em Londres, na Royal Society, cinco programas
foram testados e pela primeira vez houve um ganhador: Eugene Goostman, desenvolvido em
São Petersburgo, é um robô que simula um menino de 13 anos.
Os avanços com inteligência artificial, processamento de linguagem natural, banco
de dados e redes de comunicação de dados foram essenciais para que os assistentes virtuais
tivessem os resultados e avanços de hoje. Com esses avanços, a inteligência artificial aliada aos
assistentes virtuais está transformando a forma como vivemos, trabalhamos, nos divertimos e
existimos (WALLITER, 2016). Cada vez mais os assistentes virtuais pessoais têm tornado a
vida das pessoas mais fácil, executando tarefas a pedido de seus usuários. Com a inteligência
artificial, fazem tarefas mais avançadas, como prever atividades que precisam ser feitas,
localizar sites ou realizar atividades na internet.
Nunes (2012) afirma que os chatbot são programas que simulam uma conversa,
como as estabelecidas entre seres humanos, sendo utilizados para fins educacionais, comerciais
ou mesmo de entretenimento, como um “amigo virtual”. E isso tem cada vez mais aumentado
nas empresas, principalmente para atendimento ao cliente, tirando dúvidas ou conduzindo o
cliente no site simulando uma conversa com um ser humano, respondendo às perguntas de
forma que pareça estar-se conversando com uma pessoa.
Quando um consumidor pretende esclarecer alguma dúvida, poderia fazê-lo de
imediato comunicando-se com um chatbot, sem ter de esperar pelo horário de atendimento da
empresa nem enfrentar filas de espera (HAN, 2017). Isso facilita muito a administração do fluxo
em uma central de atendimento; com o uso dessas tecnologias facilmente o atendimento é
ampliado para 24horas x7 dias por semana.
Os chatbots são eficazes para promover conversas artificiais que consistem em
pares de pergunta-resposta em contextos isolados. No entanto, são pouco eficazes em
desenvolver conversas mais longas, nas quais é necessário manter uma lógica ao longo de toda
a conversa (CHAKRABARTI; LUGER, 2013). Mesmo com essa falha, os chatbots configuram
uma forma eficaz e econômica de esclarecer dúvidas e redirecionar o consumidor para o serviço
que ele procura (MCNEAL; NEWYEAR, 2013).
Cruz, Alencar e Schmitz (2013) lembram que, como vivemos em um mercado de
livre competição e os assistentes virtuais propiciam uma redução significativa dos custos
associados aos serviços de atendimento ao cliente, basta que um concorrente importante passe
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a utilizar essa tecnologia para que os demais sejam obrigados a segui-la. E isso é o que temos
visto no mercado: cada vez mais as empresas têm se preparado para esse atendimento, mas
ainda percebemos muitas dúvidas e falhas do caminho a ser seguido.

2.3 HUMANIZAÇÃO COM ASSISTENTES VIRTUAIS

Com objetivo de facilitar a compreensão e diminuir a distância de um “robô” para
um ser humano, tem-se apostado na humanização desse atendimento, envolvendo tanto a forma
de falar como a forma de se apresentar a figura que o representa. Zadrozny et al. (2000) afirmam
que a melhor forma de melhorar a interação com o computador é permitindo que o usuário
possa expressar seu interesse e as suas necessidades direta e naturalmente. Esse foi o mote para
o desenvolvimento dos chatbots (SHAWAR; ATWEL, 2007). Freitas (2018) reforça que o
chatbot tem sido muito utilizado com o objetivo de tornar o atendimento ao cliente, ainda que
automatizado, mais humanizado. Com essa ferramenta, os consumidores podem comunicar-se
diretamente com a empresa, sem a intervenção humana.
Uma linguagem mais humanizada traz uma proximidade com o usuário, facilitando
o relacionamento por meio da ferramenta. Tavares (2014) questiona:
“[...] qual o procedimento dessas tecnologias, o que as tornam tão inovadoras e
eficientes a ponto de promoverem sensações afetivas reais localizadas em máquinas e
o que as diferenciam dos sistemas terapêuticos que racionalizam e modelam os afetos
humanos atuais?” (TAVARES, 2014, p.????)

Atualmente, muitos fornecedores esperam adicionar sentimentos às tecnologias de
bots. Assim, os bots de conversação seriam capazes de agir como seres humanos empáticos,
entendendo não apenas a tradução literal das palavras que as pessoas falam, mas também o
estado emocional do consumidor (POSTAL, 2019). Isso possibilita uma proximidade no
atendimento.
Para trazer essa proximidade e humanização, tem-se utilizado bastante a
representação do bot por meio de uma personalidade (persona).
“[...] assumindo ou não alguma personalidade, observa-se que a grande maioria dos
chatbots presentes na rede Internet recorre a uma representação visualmente dada que
visa ampliar nossa empatia. Assim como desejamos ver fotos das pessoas com quem
conversamos em salas de bate-papo na rede Internet, essas representações alimentarão
– mesmo que modo bem simplificado – nosso imaginário.” (NUNES, 2012)
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A persona como representação do contato desperta empatia no cliente, diminuindo
a distância, mesmo quando o cliente sabe que é um robô, muitas vezes se esquece e faz o contato
como se fosse um humano. Segundo Gefen e Straub (2003), o contato humano e a percepção
de presença social (“a percepção de interação com outro ser humano”) são cruciais na criação
de confiança entre consumidor e empresa - e para o crescimento econômico da mesma. Muitas
empresas têm seguido esse método. Um exemplo de sucesso é a Lu do Magazine Luiza: os
clientes se comunicam com ela como se fosse uma pessoa.
A estratégia da empresa é colocar a Lu em todos os canais de comunicação, não
apenas no chatbot. “Todas as atividades realizadas pelos canais de comunicação tradicionais
(propaganda, promoções, publicidade, etc) podem ser realizadas pelos assistentes virtuais
inteligentes.” (CRUZ; ALENCAR; SCHMITZ, 2013).

Figura 01 – Site Magazine Luiza
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Figura 02 – Chatbot Lu

Outro chatbot que tem seguido essa estratégia para ganhar escala no atendimento é o da
Gol, que está disponível no site da empresa dando suporte inicial para dúvidas como localizador
de voo, marcação de assentos, entre outros. A persona que o representa é uma robô com o nome
Gal.

Figura 03 – Site da GOL
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Figura 04 – Chatbot Gal

Um caso de sucesso bem conhecido é a Siri da Apple, que se apresenta por um símbolo
e tem uma voz feminina. Esse caso não é classificado como chatbot, mas sim como um
assistente virtual com uma persona definida. Da mesma maneira, a Bia do Bradesco foi lançada
como assistente virtual para solucionar dúvidas e problemas comuns dos clientes da forma mais
natural possível, facilitando a experiência de uso, 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Figura 05 – Siri da Apple
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Figura 06 – BIA Assistente virtual do Bradesco

O case a ser estudado é o chatbot do Sebrae, implantado em 2018 com a persona de um
robô, que se intitula no site da empresa como assistente digital. Em2019 houve mudanças na
persona - o robô foi alterado para um símbolo com a letra S - mas se manteve a mesma estratégia
de linguagem na comunicação.

Figura 07 – Site do Sebrae SP 2018
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Figura 08 – Assistente Digital do Sebrae 2018

Figura 09 – Site do Sebrae SP 2019
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Figura 10 – Assistente Digital do Sebrae 2019

Cruz et al (2013) elenca os assistentes virtuais disponíveis no mercado, fala sobre
comportamento, propósito, apresentação (com avatar e sem avatar), comunicação, memória,
idioma, expressões idiomáticas, aprendizado, formato, facilidade de relacionamento,
capacidade de observar o comportamento do cliente e integração com sistemas. E reforça que
os assistentes virtuais mais avançados são dinâmicos, com gatilho, especializados, têm avatar,
são sociáveis e falam mais de uma língua, entre outras coisas.
Cruz, Alencar e Schmitz (2013) mencionam que, ao se apresentarem personificados
de seres humanos estilizados, capazes de demostrar emoções na forma de expressões corporais
e tons de voz, os assistentes virtuais facilitam o relacionamento com os clientes, criando com
eles uma atmosfera de colaboração e empatia.
É importante que a persona represente a marca da empresa e tenha os atributos que
a empresa representa. A matéria da Image Thinking (2019) reforça que tanto o avatar quanto
sua linguagem devem ser resultados e reflexos de uma imagem conceitual, tratada como
processo metafórico de significação, que dê conta de representar os atributos principais com os
quais a empresa se posiciona e, principalmente, expressar a linguagem com a qual a empresa
quer ser reconhecida no momento presente pelos seus clientes.
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2.4 SATISFAÇÃO NO ATENDIMENTO
Davis (1989) afirma que de nada adiantará um sistema de informação de alta
performance técnica se o usuário, por alguma razão, não adotar e não aceitar a tecnologia
disponibilizada. Precisamos entender os motivos pelos quais os usuários aceitam ou rejeitam
determinados sistemas. A satisfação no atendimento é um dos pontos principais com que as
empresas precisam se preocupar ao investir na tecnologia do chatbot para garantir uma alta
aceitação por parte dos seus clientes.
A satisfação no atendimento é altamente relacionada ao desempenho da ferramenta.
Kotler (1998) reforça que a satisfação é função do desempenho percebido e das expectativas.
A satisfação/insatisfação (CS/D – Customer satisfaction/dissatisfaction) pode ser definida
como a resposta do cliente à avaliação da diferença percebida entre a sua expectativa e a
performance real após o consumo do produto ou serviço (DAY, 1984). O desempenho da
ferramenta tem total conexão com a satisfação percebida.
Para Oliveira (2004), os sistemas que tendem a incomodar ou frustrar os usuários
não podem ser sistemas eficazes, seja qual for seu grau de elegância técnica e de eficácia no
processamento de dados. Para garantir a qualidade no atendimento ao usar a ferramenta, elas
devem ser centradas nos usuários, suas interfaces devem ser projetadas com o objetivo de
satisfazer suas necessidades.
Existem muitas teorias na literatura que buscam prever o impacto da tecnologia no
comportamento humano, mas neste trabalho vamos utilizar um dos modelos mais utilizados, o
Technology Acceptance Model (TAM), ou Modelo de Aceitação de Tecnologia. Conforme
Davis (1989), esse modelo foi projetado para compreender a relação causal entre variáveis
externas de aceitação dos usuários e o uso real do computador, buscando entender o
comportamento do usuário por meio do conhecimento da utilidade e da facilidade de utilização
percebida por ele.
Davis (1989) menciona que as pessoas tendem a usar ou não uma aplicação na
medida em que elas acreditam que vai ajudá-las a realizar melhor seu trabalho. Essa é a primeira
variável, definida como utilidade percebida. A segunda variável, a facilidade de uso percebida,
refere-se ao grau em que uma pessoa acredita que estaria livre de esforço ao usar um sistema
particular.
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2.5 MODELO CONCEITUAL DA INVESTIGAÇÃO – HIPÓTESES
Para definição do modelo conceitual foi analisado o modelo de aceitação
tecnológica (Technology Acceptance Model – TAM) proposto por Davis (1989). Esse modelo
foi criado para avaliar o potencial de mercado para novos produtos e possibilitar uma explicação
dos determinantes da utilização de computadores (DAVIS; BAGOZZI. WARSHAW, 1989).
Davis (1989) propôs o TAM para focar o porquê de os usuários aceitarem ou
rejeitarem a tecnologia da informação e como melhorar a aceitação, desse modo oferecendo um
suporte para prever e explicar essa aceitação (SILVA; DIAS, 2008).
Davis (1989) define os dois principais determinantes do TAM da seguinte maneira:
•

Utilidade percebida – grau em que uma pessoa acredita que o uso de um sistema
particular pode melhorar o seu desempenho.

•

Facilidade percebida de uso – grau em que uma pessoa acredita que o uso de
um sistema de informação será livre de esforço.

Na Figura 11, Davis sugere que os indivíduos usarão a tecnologia se acreditarem
que este uso fornecerá resultados positivos.

Utilidade
percebida
Intenção
comportamental

Comportamento

Facilidade
percebida de uso

Figura 11 - Modelo de aceitação da tecnologia (TAM)
Fonte: Davis (1989)

A teoria do TAM afirma que a intenção comportamental do indivíduo de usar um
sistema é determinada pela facilidade percebida de uso e utilidade percebida, sendo que ambas
medem completamente os efeitos das variáveis externas, como características do sistema,
processo de desenvolvimento, treinamento, na intenção de uso (DAVIS, 1989).
O modelo utilizado no presente estudo é adaptado desse modelo, incluindo no lugar
do comportamento o índice de satisfação aplicado ao atendimento ao cliente. O modelo aqui
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proposto analisa a relação da utilidade percebida e facilidade percebida com o índice de
satisfação, bem como o efeito moderador da necessidade de interação humana sobre a utilidade
e a facilidade percebida.

Figura 12 - Modelo de investigação
Fonte: Elaborado pela autora

O modelo TAM defende que a facilidade e utilidade percebidas estão relacionadas
com variáveis externas, sendo uma delas a experiência prévia com a tecnologia. A experiência
com dado produto está diretamente relacionada com o número de vezes que o indivíduo teve
contato com tecnologia semelhante (MEUTER; BITNER; OSTROM; BROWN, 2005). E
quanto maior a experiência com a ferramenta, maior seu efeito moderador negativo sobre a
facilidade percebida de uso, pois, se a ferramenta parece fácil de usar, não se dá tanta
importância à facilidade percebida (VENKATESH; DAVIS, 2000).
A utilidade percebida diz respeito ao modo como o usuário percebe que dada
tecnologia melhora seu desempenho em dada tarefa (AJZEN; FISHBEIN, 1977) e impacta
diretamente no índice de satisfação do serviço. Estudos empíricos provam que a utilidade
percebida é um dos aspectos mais importantes para explicar a intenção de uso de uma dada
tecnologia (NATARAJAN; BALASUBRAMANIAN; KASILINGAM, 2017).
A facilidade percebida refere-se ao modo como o usuário percebe a quantidade de
esforço de que necessitará para utilizar dada tecnologia (AJZEN; FISHBEIN, 1977) e como
isso impacta diretamente o índice de satisfação. Se o usuário pressupõe que uma dada
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tecnologia é mais fácil de usar, percebe-a como mais útil, pois não perde tempo para entender
como funciona.
Com base nesses pressupostos, são propostas as seguintes hipóteses:
H1 – A utilidade percebida na experiência com o chatbot impacta diretamente o
índice de satisfação;
H2 – A facilidade percebida de uso na experiência com o chatbot impacta
diretamente o índice de satisfação;
Childers et al (2001) afirmam que a teoria do comportamento do consumidor
defende que o comportamento de um indivíduo perante um produto não é moldado apenas por
motivos utilitários, pois os motivos hedônicos também impactam o seu comportamento.
Alguns estudos trazem que que uma das principais razões para um individuo não
utilizar uma tecnologia self-service é precisamente a necessidade de interação humana
(DABHOLKAR. LEE, BOBBITT, 2003). Para a confirmação foram inseridas as seguintes
hipóteses:
H3 – A necessidade de interação humana tem um efeito moderador no impacto da
utilidade percebida sobre o índice de satisfação.
H4 - A necessidade de interação humana tem um efeito moderador no impacto da
facilidade percebida de uso sobre o índice de satisfação.
Freitas (2018) menciona que o modelo TAM defende, também, que a facilidade
percebida de utilização e a utilidade percebida são influenciadas por variáveis externas, tanto
de personalidade como demográficas do indivíduo. Para identificar e medir essas questões, o
modelo proposto incluiu como variáveis de controle a idade, o grau de escolaridade e o tema
do atendimento para saber se têm relevância na utilização da tecnologia, e se impactam
diretamente o índice de satisfação.
O modelo TAM foi aplicado a vários tipos de tecnologias, , mas existem poucas
aplicações à análise dos chatbots. O próximo capítulo explicará como esse estudo foi realizado.
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3 ABORDAGEM METODOLÓGICA
Este estudo tem como foco o chatbot do SEBRAE-SP, um chatbot humanizado
implantado em 2018 e classificado como simples. Os chatbots tanto podem ser softwares
simples, baseados em modelos previamente estruturados com várias possibilidades de pequenas
conversas, como softwares mais complexos, baseados em um dado processo de aprendizagem
(SCHUMAKER et al., 2007).
O processo para pesquisa de campo foi o envio de um e-mail em novembro de 2019
para todos os clientes que acessaram o Portal do SEBRAE-SP no período de agosto a outubro
de 2019, convidando-os a responder a pesquisa. O instrumento de coleta foi uma survey, que
resultou em uma amostra de 153 clientes, considerada relevante para o volume de atendimentos
pelo chatbot. As variáveis do estudo foram, conforme a descrição do modelo acima, a utilidade
e facilidade percebidas para aumento do índice de satisfação, com as variáveis idade,
escolaridade e tema do atendimento utilizadas como variáveis de controle
A Figura 13 apresenta as etapas metodológicas da pesquisa realizada nesse estudo.

Tipo de pesquisa: Pesquisa de
campo
Abordagem:
Quantitativa
Método:
Survey
Técnica de coleta:
Objetivo de 150 respostas

Figura 13 – Etapas da metodologia da pesquisa
Fonte: Elaborado pela autora
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3.1 MÉTODO E INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

Foi utilizada a base de atendimentos do Portal do Serviço Brasileiro de apoio às
micro e pequenas empresas (SEBRAE-SP) no período de agosto a outubro de 2019. Todos os
usuários receberam um e-mail (Figura 14) convidando-os a participar da pesquisa. Em caso de
aceite, o usuário era direcionado para o questionário no site “QuestionPro”. O uso de um
questionário online com respostas fechadas foi selecionado de modo a aumentar a eficiência e
a rapidez, pois é possível coletar muitas respostas num curto espaço de tempo (SAUNDERS,
LEWIS, THORNHIKK, 2009).

Figura 14 – E-mail enviado aos clientes
Fonte: Elaborado pela autora
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Antes de enviar o questionário para o público final, foi realizado um pré-teste com
28 funcionários da central de atendimento da mesma instituição. Com isso, foi possível
identificar a necessidade de alteração de uma pergunta do questionário, trazendo mais clareza
no entendimento. Assim, o item: “A forma de comunicação do chatbot trouxe uma proximidade
no Atendimento” foi alterada para “O chatbot mais humano traz uma proximidade no
Atendimento”.
Após essa etapa, o questionário foi enviado para a base de clientes final, e foi
possível atingir o número de 153 respondentes na pesquisa.
Antes de responder ao questionário, os participantes precisavam ter passado pelo
atendimento com o chatbot para ter a experiência do atendimento. O questionário é composto
por perguntas fechadas e com escalas previamente desenvolvidas e testadas na literatura.
A estrutura do questionário teve como base o trabalho de Freitas (2018), que
analisou as motivações dos jovens millenials e a automação dos serviços para adoção de
sistemas de conversação automática (chatbots). Foram feitas algumas adaptações para
adequação da pesquisa em questão.
Para as questões demográficas foram levantados a idade, gênero, formação
acadêmica e os temas de procura do atendimento. Para conhecer a experiência dos pesquisados
com esse tipo de chatbot foi perguntado , o quanto utilizam esse tipo de ferramenta, utilizandose uma escala de 3 pontos, onde 1 significa nunca, 2 significa pontualmente e 3 significa
frequentemente.
Para as questões sobre utilidade, facilidade e índice de satisfação foram utilizadas
uma escala do tipo Likert de 7 pontos, onde 1 significa que o pesquisado discorda totalmente
da afirmação e 7 significa que concorda totalmente com a afirmação.
A Tabela 01 apresenta as questões com as variáveis correspondentes:
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VARIÁVEL

QUESTÃO
O recurso a chatbots permite-me aumentar a eficiência com que
acesso as informações

Utilidade percebida O uso dos chatbots ajuda-me a encontrar a informação que preciso
O recurso a chatbots permite poupar tempo e esforço quando
preciso de informações
O uso dos chatbots é claro e fácil de compreender
Facilidade
percebida

Recorrer a chatbots não requer grande esforço mental

AUTOR(ES)
CHILDERS et al.
(2001) AJZEN et
al. (1977)

CHILDERS et al.
(2001) AJZEN et
al. (1977)

É fácil utilizar chatbots
Estou satisfeito com o serviço prestado, pois foi útil
Índice de satisfação Estou satisfeito com o serviço prestado, pois foi fácil

KOTLER (1998)
DAY (1984)

O chatbot mais humano traz uma proximidade no atendimento
Gosto de interagir com pessoas quando estou utilizando um serviço
Necessidade de O contato humano e pessoal no atendimento é muito importante
interação humana para mim
O contato humano e pessoal no atendimento traz facilidade no
atendimento

DABHOLKAR E
BAGOZZI (2002)

Tabela 01 – Estrutura do questionário
Fonte: Autora - adaptado de Freitas (2018)

Ao final do questionário foram inseridas três questões de controle:
•

O atendimento por chatbots podem substituir humanos

•

Tenho dificuldade para o uso dessas tecnologias

•

Elementos tecnológicos me atraem

Na Figura 15 consta o texto introdutório que todos os clientes receberam ao acessar a
pesquisa pela ferramenta QuestionPro, explicando sua finalidade e garantindo a segurança
sobre os dados de cada cliente.
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Figura 15 – Texto introdutório do questionário
Fonte: Elaborado pela autora

3.2 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS
Para análise e validação do modelo teórico proposto e confirmação ou não das
hipóteses, foi utilizado o software SmartPLS para processar todas as análises apresentadas a
seguir.
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4 RESULTADOS

4.1 PERFIL DA AMOSTRA

Para as questões demográficas foram levantados a idade, gênero, formação
acadêmica e temas de procura do atendimento, e para conhecer a experiência dos pesquisados
com esse tipo de chatbot foi perguntado, em uma escala de 3 pontos, o quanto utilizam esse
tipo de ferramentas: onde 1 significa nunca, 2 significa pontualmente e 3 significa
frequentemente.
O maior número de respondentes da pesquisa têm de 30 a 39 anos, representando
29% do total; 27% deles têm de 40 a 49 anos e com 23% , de 50 a 59 anos. Pode-se dizer que
79% da amostra tem idade entre 30 a 59 anos, conforme a Figura 16. A maior representatividade
de respondentes é do sexo masculino com 52%, como demonstrado na Figura 17.

Figura 16 – Respostas referentes a idade

Figura 17 - Respostas referentes a sexo

Referente ao grau de escolaridade, temos um percentual alto de curso superior
completo, com 31%, seguido de 22% com ensino médio completo e 21% com pós-graduação,
conforme a Figura 18.
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Figura 18 – Respostas referentes a escolaridade

O tema de procura do atendimento era uma pergunta de resposta livre. Após a
análise, a resposta que apresentou maior frequência foi em relação a cursos e dúvidas em geral,
representando quase 50% do total de respondentes, confirmando a teoria de que esse tipo de
ferramenta tem uma procura grande para perguntas simples.
Em relação à frequência com que o pesquisado utiliza a ferramenta de chatbot, o
resultado surpreendeu: 79% dos respondentes utilizam pontualmente ou frequentemente esse
tipo de ferramenta, conforme a Figura 19.

Figura 19 – Respostas referentes a frequência

Isso demonstra que os usuários respondentes da pesquisa possuem algum contato
com essas ferramentas, facilitando o processo de experiência com o chatbot.

4.2 ANÁLISE DESCRITIVA DOS DADOS

Para iniciar o entendimento dos dados, foi feita uma análise das informações
coletadas. Antes que qualquer técnica mais complexa de análise quantitativa possa ser utilizada,
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é necessário que o pesquisador conheça os dados que coletou (HAIR JR. et al., 1998;
TABACHNICK; FIDELL, 2001).
Na Tabela 02 constam os resultados da média e desvio padrão em cada questão
aplicada na pesquisa com a sua variável principal. Os dados foram coletados por meio de uma
escala do tipo Likert variando de 1 a 7, onde 1 significa que o pesquisado discorda totalmente
da afirmação e 7 significa que concorda totalmente com a afirmação.
VARIÁVEL

Utilidade percebida

QUESTÃO
O recurso a chatbots permite-me aumentar a eficiência
com que acesso as informações

Média

Desvio padrão

5,353

1,578

O uso dos chatbots ajuda-me a encontrar a informação
que preciso

5,255

1,599

O recurso a chatbots permite poupar tempo e esforço
quando preciso de informações
O uso dos chatbots é claro e fácil de compreender

5,412
5,431

1,663
1,408

5,333
5,484
5,275
5,438

1,588
1,522
1,727
1,628

5,654

1,678

Gosto de interagir com pessoas quando estou utilizando
um serviço

5,562

1,563

O contato humano e pessoal no atendimento é muito
importante para mim

5,843

1,334

O contato humano e pessoal no atendimento traz
facilidade no atendimento

5,647

1,484

Facilidade percebida Recorrer a chatbots não requer grande esforço mental
É fácil utilizar chatbots
Estou satisfeito com o serviço prestado, pois foi útil
Estou satisfeito com o serviço prestado, pois foi fácil
Índice de satisfação
O chatbot mais humano traz uma proximidade no
atendimento

Necessidade de
interação humana

Tabela 02 – Resultados da média e desvio padrão
Fonte: Autora (2020).

No geral, as médias foram em torno de 5,474. Apenas a variável necessidade de
interação humana, com a questão: “O contato humano e pessoal no atendimento é muito
importante para mim”, teve como média das respostas 5,843, ficando acima das demais. Assim,
pode-se analisarque, apesar de utilidade, facilidade e índice de satisfação serem altos, o contato
humano ainda é considerado importante pelos clientes. Ressalte-se em seguida, com média
5,654, a questão: “O chatbot mais humano traz uma proximidade no atendimento”, indicando
que a humanização no atendimento é muito importante para esses clientes.
A média mais baixa foi 5,255 com a questão “O uso dos chatbots ajuda-me a
encontrar a informação que preciso”, relacionada com a variável de utilidade, mas que ainda
assim ficou dentro da média aceitável.
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4.3 VALIDADE E CONFIABILIDADE

Para análise da validade e confiabilidade foi realizada uma análise fatorial. Nela,
busca-se descrever os relacionamentos existentes entre as variáveis “latentes”, definidas como
“um conceito hipotetizado e não observado, do qual se pode aproximar apenas através de
variáveis observáveis ou mensuráveis” (HAIR JR. et al., 1998).
Pela Tabela 03 percebe-se que as variáveis observáveis estão agrupadas dentro da
variável latente e não possuem carga fatorial relevante em outra variável latente.

FP_1
FP_2
FP_3
IS_1
IS_2
IS_3
UP_2
UP_3
UP_1

Facil. Percebida
0.898
0.840
0.918
0.730
0.822
0.653
0.660
0.676
0.598

Índice de
Satisfação
0.738
0.568
0.793
0.938
0.954
0.870
0.778
0.729
0.740

Util. Percebida
0.691
0.504
0.634
0.811
0.739
0.680
0.931
0.916
0.935

Tabela 03 – Análise fatorial
Fonte: Autora (2020).

Após a análise fatorial, foi testada a validade discriminante (Tabela 04). A validação
discriminante verifica o grau em que um constructo é verdadeiramente diferente dos demais,
comparando a variância extraída (AVE) com a variância compartilhada. A AVE de cada
construto precisa ser maior que as correlações entre eles (FORNELL; LARCKER, 1981) para
a validade discriminante ser suportada.
A validade discriminante é suportada, pois, ao se comparar a diagonal com os números
nas linhas e colunas, pode observar que não há números superiores presentes na diagonal.
Facilidade percebida – 0.886 Índice de satisfação – 0.922 Utilidade percebida – 0.927.
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Facilidade Percebida Índice de Satisfação Utilidade Percebida

Construtos
Facilidade Percebida

0.886

Índice de Satisfação

0.801

0.922

Utilidade Percebida

0.695

0.808

Composite Reliability
Average Variance Extracted (AVE)

0.917
0.786

0.944
0.849

0.927
0.949
0.860

Tabela 04 – Validade discriminante - teste de correlação entre as variáveis
Fonte: Autora (2020).
Nota 1 - Os valores na diagonal são a raiz quadrada de AVE

Para a análise da confiabilidade, foram agrupados os construtos e calculado o Alpha
de Cronbrach. As medidas dos fatores identificados demonstram boa confiabilidade, conforme
a Tabela 05, pois os três fatores mostraram alpha de Cronbach elevados (entre 0.811 e 0.919),
bem como Composite Reliability, medida interna de consistência da escala, e Average Variance
Extracted (AVE), a variação capturada por um construto em relação à quantidade de variação
devido ao erro de medição, acima dos mínimos recomendados de 0.70 e 0.50 respectivamente,
conforme Hair et al. (2010).

VARIÁVEL
Facilidade Percebida
Índice de Satisfação
Utilidade Percebida

Cronbach's Alpha
0.864
0.911
0.919

Composite Reliability
0.917
0.944
0.949

Average Variance Extracted (AVE)
0.786
0.849
0.860

Tabela 05 – Tabela de confiabilidade e consistência interna
Fonte: Autora (2020).

4.4 RESULTADOS DO PLS
Após as validações do modelo teórico foi possível avançar para o modelo estrutural
(modelo composto pelas variáveis utilidade percebida, facilidade percebida de uso e índice de
satisfação), que foi computado com uso do software SmartPLS.
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4.4.1 MODELO BASE

A medida mais comumente utilizada para a avaliação do modelo estrutural é o
coeficiente de determinação (R2). A Tabela 06 apresenta uma regressão múltipla tendo como
dependente a variável “Índice de Satisfação”.
Percebe-se que, com o resultado de 76,4% no R2, o índice de satisfação pode ser
atribuído à facilidade percebida e à utilidade percebida. Para pesquisas com foco em problemas
de marketing, valores de 0.75, 0.50 e 0.25 para as variáveis endógenas são considerados
substanciais, moderados e fracos, respectivamente (HAIR JR et al., 2013). Nesse caso, o R2 de
0.764 é considerado substancial.

Facil. Percebida ->
Índice de satisfação
Util. Percebida -> Índice
de satisfação

Coeficiente
Estrutural

f²

VIF

Desvio
Padrão

T
Statistics

P
Values

0.462

0.467

1.935

0.087

5.307

0.000

0.487

0.519

1.935

0.091

5.332

0.000

R² Ajustado

0.764

Tabela 06 – Regressão Múltipla
Fonte: Autora (2020).

A fórmula que resulta da regressão múltipla, com um R2 de 76,4%, é:
Índice de Satisfação = 0.462 * Facilidade Percebida + 0.487* Utilidade Percebida.
Tabela 07 – Fórmula da regressão múltipla
Fonte: Autora (2020).

Esses resultados suportam a hipótese 1 – A utilidade percebida na experiência com
o chatbot impacta diretamente o índice de satisfação, dado que o coeficiente estrutural
impactando no índice de satisfação é positivo e significante.
E também suportam a hipótese 2 - A facilidade percebida de uso na experiência
com o chatbot impacta diretamente o índice de satisfação, pois o coeficiente estrutural é
positivo e significante.
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Figura 20 – Modelo estrutural - Imagem gerada no SmartPLS
Fonte: Autora (2020).

Analisando o modelo estrutural da Figura 20, pode-se observar que a utilidade e
facilidade de uso percebidas impactam positivamente o índice de satisfação, tendo com maior
destaque a UP1- O recurso a chatbots permite-me aumentar a eficiência com que acesso as
informações e UP3 - O recurso a chatbots permite poupar tempo e esforço quando preciso de
informações. Tiveram bons índices também a variável IS1 - Estou satisfeito com o serviço
prestado, pois foi útil e a IS2 - Estou satisfeito com o serviço prestado, pois foi fácil. Tais
resultados confirmam que o cliente busca facilidade e utilidade nesse tipo de serviço.

Todas as outras perguntas referentes a utilidade percebida, facilidade percebida e índice
de satisfação também foram confirmadas.

4.4.2 MODELO COM VARIÁVEL MODERADORA
Após a análise do modelo base, foi realizada outra com a variável moderadora (Figura
21) que demonstrou que a relação de moderação (0.051) tem baixa força e não é significante.
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Tal resultado constata que a necessidade de interação humana não tem um efeito moderador no
impacto da utilidade percebida sobre o índice de satisfação.

Figura 21 –Variável moderadora x utilidade percebida - imagem gerada no SmartPLS
Fonte: Autora (2020).

Não há evidências de que a necessidade de interação humana gere efeito moderador na
relação da utilidade percebida com o índice de satisfação.
Na Tabela 08 consta a matriz de correlação da validação discriminante com a
moderadora.
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Efeito
Facilidade Índice de Interação Moderadora
Percebida satisfação humana 1
Facilidade
Percebida
Índice de
satisfação
Interação
humana
Efeito
Moderadora 1
Utilidade
Percebida

Utilidade
Percebida

0.886
0.801

0.922

0.299

0.299

0.852

-0.131

-0.109

-0.043

1.000

0.695

0.808

0.236

-0.088

0.927

Tabela 08 – Tabela de confiabilidade – análise da validade discriminante com a moderadora
Fonte: Autora (2020).

Relação estrutural

Grandener
et al.
Coeficiente
Estrutural
(2017, p
614)

Facil. Percebida_ -> Índice de
satisfação
Efeito Moderadora 1
-> Índice de
satisfação
XZ
Util. Percebida ->
Índice de satisfação
X
Int. Humana -> Índice
de satisfação
Z

f²

VIF

Erro
Valor-T Valor-p
Padrão

0.448

0.423 2.028

0.087

5,175

0.000

-0.005

0.000 1.017

0.039

0,117

0.907

0.484

0.517 1.938

0.092

5,264

0.000

0.051

0.010 1.100

0.040

1,282

0.200

R²
Ajustado

0.760

Tabela 09 – Tabela de regressão múltipla com a moderadora 1
Fonte: Autora (2020).
Nota: Gardner et al. (2017) auxiliam na interpretação dos resultados da moderação a partir dos sinais de X, Z E
XZ.

Na Tabela 09 observa-se que o f2 da moderação da interação humana com a
utilidade percebida não é significante e tem baixa força, não suportando a hipótese 3 - A
necessidade de interação humana tem um efeito moderador no impacto da utilidade percebida
sobre o índice de satisfação.
Foi analisada também a variável moderadora com a facilidade percebida (Figura 22),
demonstrando que a relação de moderação (-0.042) tem baixa força e não é significante. Com
isso, constatou-se que a necessidade de interação humana não exerce um efeito moderador na
relação da facilidade percebida de uso com o índice de satisfação.
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Figura 22 – Variável moderadora x facilidade percebida - imagem gerada no SmartPLS
Fonte: Autora (2020).

A Tabela 10 mostra a matriz de correlação da validação discriminante com a
moderadora.

Facilidade
Percebida
Facilidade
Percebida
Índice de
satisfação
Interação
humana
Efeito
Moderadora 2
Utilidade
Percebida

Índice de
satisfação

Interação
humana

Efeito
Moderadora 2

Utilidade
Percebida

0.886
0.801

0.922

0.299

0.299

0.852

-0.197

-0.199

-0.081

1.000

0.695

0.808

0.236

-0.120

0.927

Tabela 10 – Tabela de confiabilidade – análise da validade discriminante com a moderadora
Fonte: Autora (2020).
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Grandener
et al.
(2017, p Coeficiente
614)
Estrutural

Relação estrutural
Util. Percebida ->
Índice de Satisfação
Efeito Moderadora 2 > Índice de Satisfação XZ
Facil. Percebida ->
Índice de Satisfação
X
Interação humana->
Índice de Satisfação
Z

f²

VIF

Erro
ValorPadrão Valor-T
p

0.486

0.526

1,939 0.093

5,211 0.000

-0.042

0.010

1,042 0.038

1,106 0.269

0.438

0.403

2,058 0.086

5,086 0.000

0.050

0.010

1,101 0.040

1,23 0.219

R² Ajustado

0.762

Tabela 11 – Tabela de regressão múltipla com a moderadora 2
Fonte: Autora (2020).
Nota: Gardner et al. (2017) auxiliam na interpretação dos resultados da moderação a partir dos sinais de X, Z E
XZ.

Na Tabela 11 observa-se que o f2 da moderação da interação humana com a
facilidade percebida de uso tem um efeito de força média, porém não significante, não
suportando a hipótese 4 - A necessidade de interação humana tem um efeito moderador no
impacto da facilidade percebida de uso sobre o índice de satisfação. Segundo Hair et al (2010),
esse efeito tem força média (f2 = 0.010), mas não é significante.
A Figura 23 relaciona as hipóteses e se elas foram suportadas ou não:

H1 – A utilidade percebida na experiência com o

Suportada, a utilidade percebida tem uma relação

chatbot impacta diretamente no índice de satisfação

significante com o índice de satisfação.

H2 – A facilidade percebida de uso na experiência

Suportada, a facilidade percebida de uso tem uma

com o chatbot impacta diretamente no índice de

relação significante com o índice de satisfação.

satisfação
H3 – A necessidade de interação humana tem um

Não significante, e tem baixa força.

efeito moderador no impacto da utilidade percebida
sobre o índice de satisfação
H4 - A necessidade de interação humana tem um

Não significante, tem um efeito de força média,

efeito moderador no impacto da facilidade

porém não é significante.

percebida de uso sobre o índice de satisfação
Figura 23 – Quadro das hipóteses com os resultados
Fonte: Autora (2020).
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Na Figura 23, pode-se perceber que a hipótese 1 (A utilidade percebida na experiência
com o chatbot impacta diretamente no índice de satisfação) é suportada. No estudo de Freitas
(2018), que analisa a utilidade percebida em relação com a intenção de uso, essa hipótese
também foi suportada. Se o cliente considera o chatbot uma ferramenta útil, issoimpacta
diretamente o índice de satisfação e sua adoção.
A hipótese 2 (A facilidade percebida de uso na experiência com o chatbot impacta
diretamente no índice de satisfação) é suportada, diferentemente do estudo de Freitas (2019),
no qual a facilidade percebida de utilização não impactou diretamente a intenção de uso. Mas
nosso resultado se compara ao do estudo de Natarajan et al. (2017) e ao modelo de TAM (Davis,
1985), que concluíram que a facilidade percebida de utilização de uma determinada tecnologia
influencia na intenção de uso.
A hipótese 3 ( A necessidade de interação humana tem um efeito moderador no impacto
da utilidade percebida sobre o índice de satisfação) teve resultado não significante e a hipótese
4 (A necessidade de interação humana tem um efeito moderador no impacto da facilidade
percebida de uso sobre o índice de satisfação) também teve um efeito não significante. Nessas
duas hipóteses o trabalho de Freitas (2019) teve apenas a facilidade percebida como não
suportada, igual ao estudo em questão.
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5 CONCLUSÕES

A tecnologia do chatbot e sua inserção no atendimento aos clientes tem sido muito
discutida e testada, mas pouco se fala na adesão à ferramenta com a influência da persona. Há
muitos erros e acertos no mercado, e essa pesquisa procurou trazer mais clareza e
direcionamento com relação ao caminho a ser seguido.
O objetivo principal desse estudo consistiu em analisar a influência da humanização
do atendimento no chatbot e identificar quais fatores são diferenciais para melhorar o índice de
satisfação do cliente, a partir da utilidade e facilidade percebidas. Além de analisar a relação de
satisfação com fatores de idade, escolaridade e tema/expectativa do atendimento.
A metodologia quantitativa foi baseada em vários modelos que explicam as
motivações do consumidor a adotarem determinada tecnologia. A base investigada foi a dos
atendimentos realizados pelo chatbot do SEBRAE-SP, com 153 respondentes.
Para responder à pergunta do trabalho: Qual a influência da humanização no chatbot
durante o atendimento para melhorar o índice de satisfação do cliente?, foi mostrado que a
utilidade e facilidade de uso percebidas impactam diretamente o índice de satisfação,
considerando que a humanização no chatbot durante o atendimento é muito importante para
aumentar este índice.
H1 – A utilidade percebida na experiência com o chatbot impacta diretamente no
índice de satisfação – foi suportada, a utilidade percebida tem uma relação significativa com o
índice de satisfação.
H2 – A facilidade percebida de uso na experiência com o chatbot impacta
diretamente no índice de satisfação - foi suportada, a facilidade percebida de uso tem uma
relação significativa com o índice de satisfação.
H3 – A necessidade de interação humana tem um efeito moderador no impacto da
utilidade percebida com o índice de satisfação – não significante, e tem baixa força.
H4 - A necessidade de interação humana tem um efeito moderador no impacto da
facilidade percebida de uso com o índice de satisfação - não significante, tem um efeito de força
média, porém não é significante.
Respondendo ao objetivo dessa pesquisa, a utilidade e a facilidade percebida de uso
têm grande impacto na satisfação, então entendemos que para isso é necessário a humanização
dos chatbots facilitando a comunicação com os clientes trazendo uma proximidade no
atendimento. Destaco a questão IS3 - O chatbot mais humano traz uma proximidade no
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atendimento, onde teve a maior média entre utilidade, facilidade e índice de satisfação, com
5,654, trazendo que o cliente valoriza a humanização no atendimento.
Mesmo não aparecendo como significante na pesquisa, a afirmativa NIH2 - “O
contato humano e pessoal no atendimento é muito importante para mim” obteve uma média
acima das demais. Disso se pode apreender que apesar da utilidade, facilidade e índice de
satisfação serem altos, o contato humano ainda é considerado importante pelos clientes.
Analisando os objetivos específicos, a relação de satisfação com fatores de idade e
escolaridade, o maior número de respondentes da pesquisa tem em torno de 30 a 39 anos,
representando 29% do total, em seguida com 27% tem em torno de 40 a 49 anos e com 23%
em torno de 50 a 59 anos, pode-se dizer que 79% da amostra tem a idade entre 30 a 59 anos. E
com escolaridade alta com 31% de superior completo e seguindo de 22% ensino médio
completo e 21% com pós-graduação.
A relação de satisfação conforme tema/expectativa do atendimento, o tema de
procura do atendimento era uma pergunta de texto livre, após analise a resposta onde teve maior
número de repetição foi em relação a cursos e dúvidas em geral, representando quase que 50%
do total de respondentes. Confirmando a teoria que esse tipo de ferramenta tem uma procura
grande para perguntas simples.

5.1 CONTRIBUIÇÕES E LIMITAÇÕES

Como contribuição, esse estudo traz dados e referências para as empresas se
posicionarem e avançarem nesse modelo de atendimento, cuja tendência é certamente de
crescer cada vez mais. Como com todas as grandes inovações, em breve chegará o momento
em que pensaremos como conseguimos viver tanto tempo sem isso, será natural o atendimento
com “robôs humanos”, tão natural que fará parte do nosso dia a dia.
O estudo deixa claro que a humanização no atendimento vai contribuir para uma
melhor adesão dos clientes a esse canal de relacionamento. Para isso, as empresas devem
garantir um canal claro e simples (intuitivo) para comunicação com seus clientes, deixando uma
via para o atendimento humano a qualquer sinal de falha na solução do problema do cliente.
Cada vez mais os clientes vão cobrar esse tipo de solução, pois já estão naturalmente
migrando para elas. Os aparelhos de celular são cada vez menos utilizados para a função de
telefonar, as pessoas procuram cada vez mais o autoatendimento em diversos serviços como
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bancos e lojas; se as empresas não estiverem adequadas, naturalmente os clientes irão buscar
outras opções de atendimento que satisfaçam suas necessidades.
Como contribuição gerencial, esse estudo demonstra claramente a necessidade de
as empresas se posicionarem de uma maneira mais humanizada nesse canal de atendimento e
entender as características necessárias para que o consumidor utilize essa ferramenta, dessa
maneira ganhando escala e mantendo a satisfação no atendimento.
Cada empresa deve analisar o segmento de clientes em que atua, identificando com
que formas esse cliente se relaciona e busca o contato com a empresa, seja por imagem, voz ou
apenas escrita. Quanto mais humanizado for esse atendimento, melhor para a percepção de
qualidade e satisfação no atendimento.
Esse estudo apresenta algumas limitações, sendo a principal delas a base analisada,
que se limita a uma empresa do mercado, podendo ter diferenças conforme a necessidade e
tema que o cliente procura. Futuras pesquisas poderão utilizar amostras de diferentes setores
econômicos para entender a diferença entre setores.
Com os avanços da inteligência artificial seria interessante pesquisar outros canais
de comunicação, como os de voz. Esse é um canal que tem crescido muito e poderia ser
estudado mais a fundo. IA nas nossas vidas não tem volta, precisamos estar adequados e
atualizados cada vez mais para atender nossos clientes que vão começar a nos cobrar desse tipo
de serviço.
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APÊNDICE I – QUESTIONÁRIO ONLINE

Olá, Você está convidado a participar de uma pesquisa que tem como objetivo a realização da
dissertação no âmbito do mestrado em Comportamento do Consumidor da ESPM. O principal
objetivo é analisar a satisfação com o atendimento virtual (chatbot) do Sebrae-SP. Levará
aproximadamente 5 minutos para completar a pesquisa e os resultados são de uso exclusivo
acadêmico. Muito obrigado pelo seu tempo e apoio. Por favor, clique no botão Continuar
abaixo.
Idade
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

10 a 19
20 a 29
30 a 39
40 a 49
50 a 59
60 a 69
70 a 79
80 a 89

Sexo
1. Feminino
2. Masculino
Formação Acadêmica
1. Ensino fundamental incompleto
2. Ensino fundamental completo
3. Ensino médio incompleto
4. Ensino médio completo
5. Superior incompleto
6. Superior completo
7. Pós-graduação
8. Mestrado
9. Doutorado
Assunto do atendimento com o chatbot
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Com qual frequência você costuma utilizar esse tipo de ferramenta/canal (chatbot)?
1. Nunca
2. Pontualmente
3. Frequentemente

Indique o seu grau de concordância com as seguintes afirmações, numa escala de 1 a 7, sendo
que 1 significa "discordo totalmente" e 7 "concordo totalmente"
1
Discord
o
Totalme
nte

2

3

4

5

6

7
Concord
o
totalmen
te

O recurso a chatbots permite-me
aumentar a eficiência com que
acesso as informações

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

O uso dos chatbots ajuda-me a
encontrar a informação que preciso

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

O recurso a chatbots permite poupar
tempo e esforço quando preciso de
informações

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

O uso dos chatbots é claro e fácil de
compreender

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

Recorrer a chatbots não requer
grande esforço mental

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

É fácil usar chatbots

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

Estou satisfeito com o serviço
prestado, pois foi útil

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

Estou satisfeito com o serviço
prestado, pois foi fácil

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

O chatbot mais "humano" traz uma
proximidade no atendimento

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

Gosto de interagir com pessoas
quando estou utilizando um serviço

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

O contato humano e pessoal no
atendimento é muito importante

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

O contato humano e pessoal traz
facilidade no entendimento

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

O atendimento por chatbots podem

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏
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substituir humanos
Tenho dificuldade para uso dessas
tecnologias

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

Elementos tecnológicos me atraem

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

