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Embora a construção de relacionamentos 
positivos e de longo prazo com os clientes 
sempre tenha sido importante para o 
sucesso dos negócios, os métodos para 
realizá-la estão evoluindo mais rápido do 
que nunca em todos os setores.

Para grandes empresas, atender às expectativas dos 
clientes em escala é complicado. E fazer isso hoje 
parece totalmente diferente do que já foi há uma 
década – ou mesmo um ano atrás. À medida que os 
setores evoluem, os avanços na tecnologia também 
trazem mudanças no comportamento do consumidor.

Nesse ambiente altamente dinâmico, oferecer uma 
excelente experiência do cliente tornou-se uma 
chave importante para se diferenciar, bem como um 
indicador de sucesso geral. Este relatório técnico 
descreverá como se ajustar e adotar os novos 
desafios da experiência do cliente no mundo 
moderno.
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A necessidade de oferecer uma boa 

experiência do cliente (CX) não é novidade. 

No entanto, para atender à crescente 

demanda e ao aumento das expectativas dos 

clientes, as empresas precisam adaptar suas 

filosofias e táticas de CX em todo o negócio.

Muitos consumidores esperam acesso fácil e rápido às marcas 
com as quais fazem negócios, bem como uma experiência 
perfeita em todas essas interações. Mas isso pode adicionar 
uma complexidade significativa no back-end, especialmente 
para empresas com um grande número de clientes, pedidos e 
produtos. 

Embora atender a essas expectativas crescentes seja um 
desafio, o investimento compensa tanto nos resultados 
financeiros quanto nos aspectos das finanças. A Forrester 
descobriu que a receita média gerada por clientes fiéis é 50% 
maior do que a média de todos os outros clientes. Nos setores 
de hospitalidade e varejo, a receita por cliente fiel é mais do 
que 100% maior.1

Fazer um investimento na entrega da melhor experiência 
possível para os clientes em cada interação que eles têm com 
sua empresa aumenta suas chances de ganhar a confiança 
desses clientes, o que é sempre um caminho confiável para 
uma receita maior. Não apenas os clientes fiéis tendem a gastar 
mais – por meio de taxas de renovação maiores, adoção mais 
rápida de produtos e retorno de negócios – mas também vão 
dizer a outras pessoas o que pensam. A divulgação boca a 
boca também traz novos negócios e incentiva uma nova onda 
de clientes fiéis a participar.

Mas antes que uma empresa possa colher os benefícios,  
é necessário entender o que o cliente moderno deseja e os 
desafios que devem ser superados. 

Compensa compreender 
os desafios da  
experiência do cliente  
nos dias atuais

1 Forrester Research, Improving CX Through Business Discipline Drives

Growth, Harley Manning e Rick Parrish, 25 de janeiro de 2021
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4 principais desafios da 
Experiência do Cliente (CX) 
a serem superados
Embora cada empresa seja única, os executivos de suporte ao 

cliente enfrentam desafios semelhantes. Por exemplo:

1. Modernização do portfólio de  
TI existente 
Seja devido a problemas de fim de vida útil, preocupações 
com segurança ou falta de desenvolvimento de novos 
recursos, muitas empresas enfrentam a difícil tarefa de 
atualizar sistemas de tecnologia antigos. Em muitos casos, as 
empresas se encontram dependentes de plataformas que 
não são apenas desatualizadas, mas construídas com 
tecnologia proprietária que as torna inflexíveis e difíceis de 
atualizar. É um problema que se torna cada vez mais difícil de 
gerenciar à medida que uma empresa cresce.

A revisão das soluções de tecnologia legadas ajuda a equipe 
a operar com mais eficiência, aproveitar os dados com 
eficácia e permanecer competitiva no cenário atual de 
serviços modernos. Por exemplo, os sistemas de tecnologia 
desatualizados podem representar um risco de segurança 
porque mantêm a empresa vinculada a recursos e 
procedimentos obsoletos. E à medida que o portfólio de TI 
de uma empresa cresce, o sistema legado nem sempre pode 
se integrar com sucesso às novas ferramentas. Isso cria silos 
de tecnologia e dados que impactam a experiência do 
cliente, mas também põe limitações em torno da visão dos 
agentes sobre a jornada do cliente.

Atualizar os sistemas para tornar as operações mais eficientes 
e transparentes não é tão fácil quanto concluir uma série de 
projetos “rip and replace”. É importante considerar onde os 
funcionários interagem com os dados e como eles podem 
usá-los para oferecer as melhores experiências do cliente. É 
fundamental considerar todo o seu ecossistema para projetar 
a agilidade futura. Ao escolher um novo sistema, considere 
fatores como:

• É fácil de personalizar?

• Ele se integra perfeitamente com nossas tecnologias 
atuais?

• Será fácil integrar com tecnologias futuras em que 
possamos investir?

• Ele pode suportar o crescimento de funcionários, clientes e 
usuários?

Um moderno portfólio de TI não é focado apenas nas 
necessidades de hoje. Deve atender às necessidades atuais, 
ao mesmo tempo em que fornece a adaptabilidade necessária 
para acomodar as necessidades futuras.
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2. Proliferação de novos canais
Talvez você pudesse sobreviver com apenas uma central 
telefônica de atendimento ao cliente alguns anos atrás. No 
entanto, agora, os clientes querem a opção de entrar em 
contato com as empresas em qualquer canal de sua 
preferência. As empresas precisam ser acessíveis por 
telefone, e-mail, autoatendimento, chat em tempo real, 
mensagens e comunidades ponto a ponto.  
De acordo com o Relatório de Tendências da Experiência do 
Cliente (CX) da Zendesk, até 72% dos agentes dizem que 
usam dois ou mais canais para se comunicar com os clientes 
diariamente. Estar em todos os lugares é caro e difícil, o que 
pode explicar por que 69% dos agentes dizem se sentir 
sobrecarregados. 

Para estar presente em tantos canais, a equipe deve ser 
treinada e ter acesso às ferramentas necessárias para garantir 
que os clientes tenham uma experiência consistente em todos 
esses canais. Eles também precisam de acesso à 
infraestrutura de tecnologia certa para gerenciar as conversas 
com os clientes de forma eficaz, onde quer que estejam 
ocorrendo.

3. Falta de recursos para  
conteúdo de autoatendimento
Fornecer recursos de autoatendimento é uma vantagem para 
todos. Os clientes gostam de ter a opção de tarefas menos 
complicadas. E para as empresas, reduz o número de 
chamadas de suporte que os agentes gerenciam, oferecendo 
tempo para que eles se concentrem em questões mais 
complexas que exigem um toque humano. Na verdade, o 
Relatório de Tendências de CX da Zendesk mostra que as 
equipes de serviço de alto desempenho têm 2,3 vezes mais 
conteúdo de autoatendimento do que as equipes de baixo 
desempenho. Os clientes também estão se movendo para 
adotar o autoatendimento de forma lenta, mas segura.  
Nossos dados mostram que as visualizações semanais 
médias da base de conhecimento para grandes empresas 
aumentaram 37% desde o início da COVID-19.

Mesmo que você reconheça o valor do autoatendimento, 
criar, publicar, manter e personalizar um portal de 
autoatendimento requer tempo e recursos. O conteúdo 
precisa ser escrito e mantido e a experiência em si deve ser 

projetada e marcada. Em muitas empresas, o desejo de criar 
conteúdo de suporte de autoatendimento existe, mas não é 
compatível com os recursos necessários para atingir a meta. 
Nossa pesquisa mostra que empresas maiores com mais 
recursos têm maior probabilidade de ter uma estratégia de 
autoatendimento, enquanto apenas 40% das pequenas e 
médias empresas têm uma. 

4. Dificuldade em usar dados de  
clientes disponíveis
As empresas estão inundadas de dados, que são capturados 
em muitos pontos de contato entre o cliente, os produtos e os 
funcionários. Mas sem uma boa maneira de colocar esses 
dados em um formato que você possa entender e usar 
adequadamente, as informações não funcionarão tão bem 
quanto poderiam.

Um problema maior é a falta de acesso aos dados dos 
clientes. Nosso Relatório de Tendências de CX revela que 
50% dos agentes no mundo todo não conseguem acessar os 
tipos de dados do cliente mais comuns disponibilizados nos 
sistemas. Os agentes precisam dessas informações para 
fornecer um serviço rápido e de alta qualidade. Sem isso, o 
padrão da experiência do cliente piora. Nossos dados revelam 
que mais de 26% dos clientes disseram que os agentes sem 
informações suficientes são um dos piores aspectos de uma 
experiência do cliente ruim.

Aproveitar os dados de forma eficaz é um processo de duas 
etapas. Deve ser formatado e agregado. Além disso, quanto 
maior a empresa, maior a pilha de tecnologia – muitas com 
centenas de aplicativos e fontes de dados. Para descobrir os 
insights ocultos dentro desses dados, é necessário que eles 
sejam acessíveis e relevantes. Isso requer encontrar uma 
maneira de conectar todas as diferentes fontes de dados e 
repositórios.

Uma plataforma aberta e ágil possibilita a criação de uma 
visão unificada dos dados (e, por extensão, da experiência do 
cliente) conectando fontes existentes que podem acomodar 
facilmente novas fontes de dados ao longo do tempo. Mas 
nada disso é fácil, especialmente ao trabalhar com sistemas 
legados inflexíveis que não estão configurados para 
integração com outras ferramentas. 

Se isso soa muito familiar, vamos começar a falar de soluções.

https://www.zendesk.com.br/customer-experience-trends/#georedirect
https://www.zendesk.com.br/customer-experience-trends/#georedirect
https://www.zendesk.com.br/customer-experience-trends/#georedirect
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Uma abordagem à 
prova de futuro para a 
experiência do cliente (CX)
Integre os dados do cliente em uma 
visualização
Aquela abundância de dados do cliente que representa 
potencial para inovação e experiências do cliente excepcio-
nais. Se os agentes puderem acessar detalhes relevantes 
sobre cada cliente enquanto os atendem, eles podem fornecer 
suporte mais personalizado e útil. Caso contrário, pode ser um 
grande favor.

Se os dados estiverem presos em silos, os agentes poderão 
acessar alguns deles. Mas outras informações podem ser 
inacessíveis para eles, ou um completo mistério se eles não 
souberem que os dados existem ou onde podem encontrá-los.

Uma solução para esse problema está ao nosso alcance. Para 
começar, a tecnologia de atendimento ao cliente pode 
consolidar dados de vários produtos em uma plataforma com 
visão unificada. Isso simplifica imediatamente o portfólip de TI 
voltado à Experiência do Cliente e facilita a compreensão da 
jornada completa do cliente.

Para garantir que as plataformas e o software possam evoluir 
com as necessidades crescentes de uma empresa e se 
conectar a outras fontes de dados, é essencial ter APIs abertas 
e flexíveis que possam ser personalizadas para trabalhar com 
aplicativos, integrações e outras fontes de dados. Com uma 
API flexível, não importa quais ferramentas tecnológicas sejam 
usadas agora, o sistema será capaz de conectar softwares 
atuais e futuros, garantindo que os dados permaneçam em 
uma visualização prática. Existem produtos de atendimento ao 
cliente que oferecem integrações de parceiros de tecnologia 
em um sistema pronto para uso que simplifica esse processo 
para tecnologias comuns de negócios.

Embora fazer grandes atualizações tecnológicas seja uma dor de 
cabeça, a meta é implementar uma solução que possa evoluir 
facilmente ao longo do tempo. À medida que as necessidades 
dos negócios mudam, uma plataforma aberta ajudará a garantir 
capacidade de adaptação e transições tranquilas.

Escolha uma tecnologia que seja relativamente fácil de manter 
– algo que não exija uma equipe de especialistas apenas para 
ajudar a manter esse produto funcionando. Cuidado com 
produtos que são inicialmente mais baratos e "prontos para 
serem usados", mas cheios de custos de manutenção ocultos. 
Garanta que seja fácil fazer atualizações e automatizar proces-
sos de negócios com cliques em vez de código, o que pode 
ajudar a garantir um custo total de propriedade (TCO) mais baixo. 
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Uso da tecnologia 
para impactar a 
experiência do cliente 
Encontrar a solução de tecnologia certa 

que conecta ferramentas diferentes e traz 

as informações do cliente em uma única 

visualização torna o trabalho muito mais fácil 

para as equipes de experiência do cliente 

(CX). Mas, em última análise, simplificar 

e proteger o futuro é apenas metade da 

equação. O resto é igualmente importante: 

oferecer as experiências práticas e 

personalizadas que os clientes esperam.

Hoje, significa fornecer suporte multicanal, 

incluindo autoatendimento e personalizar 

consistentemente as experiências dos 

clientes usando dados sobre sua jornada. 

Forneça suporte sempre ativo e  
rico em contexto
Por décadas, o suporte por telefone foi suficiente. A ideia do 
suporte por e-mail surgiu muitos anos depois, assim como uma 
plataforma amigável ao agente para gerenciar consultas e 
comunicações que conhecemos agora como tickets. Mas os 
clientes de hoje têm muito mais maneiras de se comunicar com 
as empresas e estão ansiosos para usá-las de acordo com suas 
necessidades: no horário de sua preferência, com a capacidade 
de mudar de canal e ainda preservar o contexto de uma 
conversa. Não ter que se repetir agora é uma aposta 
importante para os clientes - de acordo com o Relatório de 
Tendências de CX, 42% dos clientes dizem que se repetir várias 
vezes é uma marca de mau atendimento ao cliente.  O ano de 
2020 não tornou os clientes mais pacientes; eles ainda têm 
grandes expectativas quando se trata de experiência do cliente 
(CX). Mais de 50% mudarão para um concorrente após uma 
simples experiência ruim do cliente e 80% sairão após várias 
experiências negativas.

Os clientes esperam conversar com as marcas da maneira que 
se comunicam em suas vidas pessoais. Isso significa redes 
sociais, mensagens, e-mail e telefone também. De acordo com 
o Relatório de Tendências de CX, 20% das pessoas com 
menos de 40 anos começaram a aderir às conversas por 
redes sociais ou chat pela primeira vez. Em resposta, as 
equipes estão adotando novos canais, com ênfase em 
conversas por redes sociais, videoconferência e mídia social. 

2 Gartner, Magic Quadrant for the CRM Customer Engagement Center, Brian Manusama, 

Nadine LeBlanc, Simon Harrison, 11 de Junho de 2019

https://www.zendesk.com.br/customer-experience-trends/#georedirect
https://www.zendesk.com.br/customer-experience-trends/#georedirect
https://www.zendesk.com.br/customer-experience-trends/#georedirect
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Os clientes esperam que as empresas ouçam e respondam 
nesses canais, tendo, inclusive, o contexto de conversas 
anteriores, pedidos e outros produtos que estão sendo 
usados. Oferecer uma solução omnichannel completa garante 
que os clientes tenham as experiências que esperam e facilita 
o acesso dos agentes aos dados do cliente necessários em 
uma interface simples e fácil de usar.

De acordo com a Gartner, “até 2022, 70% das interações com 
os clientes envolverão novas tecnologias, como aplicativos de 
machine learning, chatbots e mensagens móveis, acima dos 
15% em 2018”. 2 Embora a adição de canais seja um grande 
esforço operacional, as empresas que fornecem suporte por 
meio de canais relevantes para os clientes obtêm melhores 
resultados por meio de seus esforços. O Relatório de 
Tendências de CX mostra que empresas de alto desempenho 
são 30% mais propensas a oferecer suporte por meio de 
mensagens. Essas equipes de alto desempenho estão um 
passo à frente, já que as mensagens devem se tornar o padrão. 

Longe de decidir deixar esses canais legados comendo poeira 
para adotar o que há de novo e brilhante, a questão é como 
as empresas podem unificar o potencial de cada canal para 
fornecer experiências de qualidade em geral.

Forneça uma variedade de opções de 
autoatendimento
Deveria ser fácil para os clientes entrar em contato com um 
ser humano se eles quisessem, mas a verdade é que eles nem 
sempre querem. De acordo com o Relatório de Tendências de 
CX, 60% dos clientes desejam resolver o maior número 
possível de problemas usando os recursos online de uma 
empresa. Além disso, eles estão felizes em usar uma base de 
conhecimento – em 2020, houve um aumento de 37% nas 
visualizações da comunidade e da base de conhecimento. 
Mas os clientes só estão dispostos a usar uma base de 
conhecimento para ajudar a si mesmos, pois sabem que existe 
uma disponível e é adaptada para atender às suas 
necessidades com artigos atualizados e navegação coerente.

Os bots de autoatendimento ajudam muito a otimizar a 
experiência. Ao facilitar o acesso às mesmas informações na 
base de conhecimento, uma ferramenta inteligente de 
automação de autoatendimento pode personalizar as 
respostas para os clientes em tempo real. Os bots de 

autoatendimento, quando disponibilizados com recursos de 
aprendizado de máquina, podem melhorar ainda mais ao 
longo do tempo ao fornecer as respostas certas aos clientes 
com base no sucesso de suas respostas anteriores. 

Personalize com sucesso  
cada experiência 
Com tantos clientes diferentes e vários tipos de produtos, as 
organizações de grande porte costumam achar um desafio 
organizar as informações do cliente de uma maneira que 
garanta que cada interação seja adaptada às situações 
exclusivas.

Mas, como discutido acima, 42% dos clientes dizem que se 
repetir várias vezes é uma marca de mau atendimento ao 
cliente. Os clientes odeiam ter que fornecer todos os detalhes 
sobre quem são, quais produtos estão usando e quais 
problemas estão enfrentando toda vez que entram em contato.

A situação ideal é um sistema que garante que cada agente 
tenha acesso a dados do cliente relevantes toda vez que 
interage com um, diminuindo a probabilidade de os clientes 
estarem sujeitos aos pontos cegos internos mencionados 
anteriormente. Além disso, os agentes podem encontrar as 
soluções certas com mais rapidez.

Coletar e analisar dados do cliente é uma via de mão dupla. 
Qualquer informação coletada por um agente em um canal 
deve ser adicionada à plataforma compartilhada para que os 
outros agentes possam vê-la em tempo real. Quando os dados 
do cliente são coletados e organizados em um só lugar, todos 
os agentes têm acesso a uma visão completa de cada cliente, 
o que equivale a mais do que apenas uma coleção de 
informações. Se os dados forem organizados de forma que os 
agentes encontrem facilmente os detalhes relevantes do 
cliente, eles não perderão minutos valiosos procurando uma 
agulha no palheiro.

Uma plataforma unificada que contém dados do cliente bem 
organizados deve ser facilmente acessível para os agentes, 
oferecendo suporte em todos os canais, desde e-mail e 
telefone até mensagens e chat em tempo real. Pode parecer 
muito trabalho para alcançar a personalização, mas trata-se 
principalmente de selecionar a tecnologia certa que torna tudo 
mais adequado.

https://www.zendesk.com.br/customer-experience-trends/#georedirect
https://www.zendesk.com.br/customer-experience-trends/#georedirect
https://www.zendesk.com.br/customer-experience-trends/#georedirect
https://www.zendesk.com.br/customer-experience-trends/#georedirect


Como fazer tudo isso: Zendesk
Fornecer aos clientes uma experiência personalizada e 
unificada é uma questão de encontrar a plataforma certa de 
experiência do cliente. Com a Zendesk, as empresas podem 
criar uma visão completa da experiência do cliente 
conectando e armazenando facilmente informações sobre 
eventos do cliente e objetos de negócios, criando um perfil 
dinâmico de relacionamento com o cliente em qualquer 
sistema.

Capacite os agentes com acesso rápido e fácil a detalhes 
específicos do cliente que são necessários durante cada 
interação. Permita que eles conversem com os clientes no 
canal que preferirem, tudo na mesma plataforma. Além disso, 
o software oferece muito espaço para inovação. Com uma 
plataforma aberta, a integração de ferramentas e produtos 
futuros provavelmente será mais tranquila nos próximos anos. 

Atender às expectativas do cliente moderno em um cenário 
cada vez mais competitivo não é fácil. Mas com o software 
correto, as equipes podem fazer isso.


