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A transformação digital já era fundamental para sobreviver na 

economia digital em constante evolução e atender às 

crescentes expectativas do cliente geradas. No entanto,  

o ambiente de constante mudança, impulsionado pela 

COVID-19, tem deixado a transformação dos negócios,  

e como fazer isso, mais relevante do que nunca.

A transformação digital não envolve apenas "trazer eficiência 

para operações de negócios desatualizadas" ou "reduzir os 

custos operacionais". Trata-se de uma revolução.  

A transformação bem-sucedida é um processo contínuo  

de usar tecnologias digitais e estratégias para mudar 

fundamentalmente a cultura, os processos comerciais e 

operacionais e a experiência do cliente da sua organização.

É verdade que qualquer pequena iniciativa de transformação 

digital envolve grandes mudanças na organização, seja a 

reformulação do modelo de negócios, a atualização dos 

funcionários e o início de uma jornada constante de 

experimentação e iteração. 

Por que fazer isso? Porque a desatualização é o oposto da 

mudança. 

Não importa em que ponto da jornada de transformação 

digital você está. Provavelmente existe uma entidade, seja 

uma startup ou um grande concorrente, se preparando para 

interferir no seu setor. Além disso, existem grandes chances 
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Forneça para equipes e departamentos as ferramentas e os dados necessários para 
satisfazer as necessidades do cliente, adotar mudanças e identificar oportunidades de upsell 
para agilizar o crescimento da receita.

de que esse concorrente ofereça aos clientes acesso 

instantâneo ao produto ou serviço dele por meio de uma 

interface muito simples, com o apoio de suporte ao cliente 

dia e noite. 

A transformação digital pode afetar todos os aspectos dos 

negócios, mas, mais importante ainda, ela permite simplificar 

processos e fornecer insights para equipes na empresa 

inteira, o que resulta em melhores interações do cliente que 

afetam positivamente seus resultados. 

Conforme os líderes de CX continuam a enfatizar a 

importância de fornecer experiências do cliente 

excepcionais, investimentos em tecnologia que podem 

maximizar todos os contatos dos clientes e as ferramentas 

necessárias para gerenciar essa tecnologia são 

inquestionavelmente fundamentais.

Agora é a hora de repensar o papel da organização e 

começar a tomar medidas progressivas para impulsionar o 

crescimento e satisfazer sempre as crescentes necessidades 

de clientes e funcionários. Nesta mudança pós-pandemia, 

para se destacarem da concorrência, as empresas devem ir 

além para implementar e otimizar estratégias que podem ser 

dimensionadas.

Transforme o atendimento na busca pelo crescimento
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Para transformar digitalmente o atendimento ao cliente, as 

empresas precisam de implementação e integração rápidas e 

eficazes, maior visibilidade das fontes de dados, fácil 

integração com soluções existentes, capacidade de adicionar 

canais de maneira rápida e simples, além de automatizar 

tarefas demoradas.

As empresas que capacitam as equipes para terem acesso a 

perfis de cliente completos em todos os canais, com 

informações transacionais de um desktop centralizado, 

podem processar um número maior de consultas, atingir 

taxas mais altas de resolução no primeiro contato e ajudar a 

fortalecer a fidelidade do cliente e melhorar os resultados 

comerciais. 

Mantenha estes três temas em mente ao embarcar na jornada 

de transformação: 

1. Crie um ecossistema

As empresas devem pensar no portfólio de TI como um 

ecossistema de ferramentas que coordenam o 

comportamento sofisticado de pessoas, sistemas e 

informações nos bastidores, com uma tecnologia invisível 

para os clientes no front-end e garantindo que as equipes 

que usam essa tecnologia no back-end não precisem 

pensar demais.

Faça a integração com os principais aplicativos de 

negócios para preencher dados-chave do cliente na sua 
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plataforma de suporte, fornecendo aos agentes o contexto 

necessário para solucionar as dúvidas do cliente rapidamente, 

oferecer suporte proativo e transformar interações em 

oportunidades de geração de receita.

2. Concentre-se no tempo de valorização

As organizações inovadoras estão provando que a geração 

de valor de transformação não deve levar anos ou até meses. 

Atinja o tempo de valorização mais rápido com a implantação 

de uma moderna plataforma de CX com recursos 

incorporados e práticas recomendadas que permitem 

personalizar, integrar, automatizar e otimizar sua experiência 

do cliente em tempo real e no futuro. 

3. Fortaleça a agilidade focada no cliente

A transformação digital permite que as organizações cresçam 

de maneiras novas e inovadoras, reajam às condições de 

mercado em constante mudança e lidem com futuras 

interrupções. 

As organizações bem-sucedidas consideram o que os 

clientes querem e deixam de lado produtos, serviços ou 

ofertas de que os clientes não precisam. Elas se ajustam 

rapidamente às tendências do mercado sem se prejudicar 

com tecnologias ou processos.

A Zendesk oferece uma solução completa de atendimento ao cliente 
que aumenta a eficiência operacional e as oportunidades de upsell 
por meio de interações de atendimento com dados valiosos que 
geram mais receita.

Saiba mais sobre a solução Enterprise e o ROI da 
Zendesk. 
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