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Esqueça os planos de longo prazo para a 
transição digital: o momento de agir é agora.

Em 2020, as empresas 

implementaram mudanças 

significativas em suas operações 

devido ao impacto da COVID-19, 

que transformou as expectativas 

dos clientes e a dinâmica do local 

de trabalho praticamente da noite 

para o dia. Para atuar de modo 

essencialmente digital e, em vários 

casos, exclusivamente digital, as 

empresas tiveram que agilizar a 

aquisição de novas tecnologias  

para alcançar os clientes e  

conectar equipes remotas.
Quem priorizou a experiência do cliente (CX) antes da pandemia já 

está em vantagem. Para as empresas mais experientes em CX, a 

probabilidade de superar as metas de retenção de clientes é mais de seis 

vezes maior. Como são obrigadas a trabalhar com os recursos de que 

dispõem para adotar novas tecnologias e processos, algumas empresas 

correm o risco de ficarem defasadas em relação a concorrentes de 

melhor desempenho diante das expectativas crescentes dos clientes.

Felizmente, muitas delas esperam ter maior flexibilidade no orçamento 

em 2021.

As ferramentas digitais não são mais indicadas apenas para as grandes 

corporações. As pequenas empresas sofrem tanta pressão para inovar 

quanto as grandes. 

Investir nos clientes compensa, mas pode ser difícil decidir o que 

priorizar. Para ajudar você, criamos um relatório com dados que 

consideramos essenciais nessa escolha. Conheça oito práticas 

recomendadas para proporcionar uma excelente experiência do cliente. 

O momento de agir é agora.

Segundo o relatório de 2021 da Zendesk, 
Tendências da experiência do cliente

O PONTO DA VIRADA DIGITAL

50%
dos líderes de PMEs afirmam 
que a COVID-19 acelerou a 
adoção de tecnologia

67%
das PMEs (empresas com 
menos de 100 funcionários) 
implementaram novas 
ferramentas ou processos

34%
das PMEs esperam 
ter mais para investir 
em tecnologia de CX 
em 2021
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01Facilite a vida 
dos clientes

PRIORIDADE

Mesmo com a pandemia, os clientes continuam exigentes. Após mais de uma 

experiência de atendimento ruim, 80% deles procurarão a concorrência. 

Em 2021, os clientes esperam ter experiências on-line práticas que sejam tão  

boas quanto as experiências presenciais, ou até melhores. E as empresas  

estão acompanhando essa tendência. Muitas planejam adotar novos  

canais em 2021. Elas estão ampliando suas centrais de ajuda para que os 

clientes encontrem respostas rápidas sem precisar falar com um agente.

Porcentagem de clientes que concordam
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36%
das empresas 
planejam incluir 
um novo canal de 
suporte em 2021
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Atenda os clientes 
onde eles estiverem

PRÁTICA RECOMENDADA 01:

Os clientes esperam que as marcas sejam capazes de 

atendê-los onde quer que eles estejam, sem exigir um grande 

esforço para obter suporte. E eles dão preferência a canais 

de mensagens, como Messenger do Facebook e WhatsApp

Com um suporte rápido, personalizado, conveniente e seguro, os clientes obtêm respostas pelos mesmos canais 

que usam com amigos e familiares. A troca de mensagens também proporciona maior flexibilidade tanto para os 

clientes como para as empresas, pois as conversas podem ocorrer em tempo real ou de forma assíncrona. Em outras 

palavras, os clientes podem começar, interromper e continuar a conversa quando for conveniente para eles, sem 

perda do histórico. Ou seja, os clientes podem resolver seus problemas enquanto realizam outras tarefas, como 

passear com o cachorro ou conduzir uma reunião no Zoom, e os agentes podem atender vários clientes de uma vez. 

Com a Zendesk, as equipes podem implantar sistemas de mensagens logo de início, sem precisar de codificação.

As PMEs experimentaram um aumento de 40% nas solicitações  
de mensagens

As equipes com os 
melhores resultados 
de CX são pelo 
menos 1,4x mais 
propensas a usar 
mensagens

+55% +47% +37%

WhatsApp SMS/mensagem de texto

Messenger do Facebook/Mensagens Diretas do Twitter
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Ofereça autoatendimento para 
agilizar o suporte ao cliente

PRÁTICA RECOMENDADA 02:

Quando querem entrar em contato, os clientes buscam opções 

convenientes. Mas, para perguntas simples, eles só querem 

respostas rápidas. É por isso que os clientes preferem o 

autoatendimento com mais acesso aos recursos on-line das 

empresas em um mundo essencialmente digital.

Quando os clientes têm acesso ao autoatendimento, os agentes 

também poupam o tempo que gastavam respondendo a solicitações 

repetitivas. A adição de uma central de ajuda ou de um fórum da 

comunidade é um bom começo, mas as equipes agregam ainda mais 

valor ao autoatendimento quando ele é combinado à Inteligência 

Artificial. Um bot que funciona com tecnologia de Inteligência Artificial, 

como o da Zendesk, pode recomendar artigos da central de ajuda 

que possibilitam o autoatendimento dos clientes durante toda a 

jornada, por exemplo, na página de finalização da compra. Além 

disso, os bots estão sempre disponíveis, para que os clientes tenham 

respostas 24 horas por dia, 7 dias por semana

Embora equipes de alto desempenho estejam adotando a 

Inteligência Artificial, não acontece o mesmo com a maioria. As 

empresas têm em suas mãos a oportunidade de proporcionar 

tecnologia de Inteligência Artificial a seus agentes. Com as 

APIs de bots da Zendesk, elas podem integrar o software 

de experiência do cliente a diversas soluções de chatbot, 

como o Ada. Assim, agentes e bots podem operar juntos sem 

interrupções. 

Equipes de alto 
desempenho 
são 4x mais 
propensas a usar 
o Answer Bot

As equipes de 
alto desempenho 
são 48% mais 
propensas a ampliar 
seus recursos de 
autoatendimento

40%
de aumento nas 
visualizações de bases 
de conhecimento
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02Apoie sua equipe 
de suporte 

PRIORIDADE

As empresas vêm expandindo seus canais on-line 

para alcançar os clientes, mas também enfrentam o 

desafio da transição para o trabalho remoto. 

Surgem maneiras de trabalhar mais flexíveis que requerem adaptação, 

e as empresas precisarão seguir de perto a experiência do funcionário 

(EX). A experiência positiva do cliente e a experiência positiva do 

funcionário são como queijo e goiabada: uma combinação perfeita. 

O que acontece é que os agentes se sentem sobrecarregados.

Atender o cliente no seu canal favorito é apenas parte de 

um suporte eficaz. Para prestarem um ótimo atendimento ao 

cliente, é essencial que as equipes tenham as ferramentas 

certas para trabalhar bem em qualquer ponto de contato.

Apenas metade 
dos agentes 
afirmam que 
dispõem de 
ferramentas para 
ter sucesso na 
nova realidade
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Reúna as informações em um perfil 
unificado para os agentes

PRÁTICA RECOMENDADA 03:

As PMEs dispõem de recursos limitados e muitas já estavam 

tendo dificuldades para gerenciar todos os pontos de contato. 

Mesmo assim, 59% dessas empresas estão buscando novas 

maneiras de interagir com os clientes. Ou seja, a expectativa 

é de que, no futuro, os agentes gerenciem mais canais, não 

menos. Eles precisam de um espaço de trabalho unificado que 

conecte todos os canais, ferramentas e contextos do cliente 

para prestar suporte rápido e personalizado em grande escala.

Considerando que 40% dos clientes usam vários canais para resolverem o mesmo problema, os agentes precisam 

ser capazes de passar de um canal para o outro sem perder o contexto do cliente. Assim, os clientes não precisam 

repetir informações já mencionadas ou ficar em espera enquanto os agentes procuram dados toda vez que mudam 

de canal. 

Se ela já entrou em contato antes devido a problemas com o liquidificador, mesmo que tenha sido em outros canais

As informações de contato dela, por exemplo, o e-mail para enviar o recibo

Há quanto tempo ela é cliente (em caso de fidelidade, talvez a devolução possa ser gratuita)

Os detalhes do pedido, da nota fiscal e do envio — caso a Cool Kitchen integre a solução de experiência do cliente 
com o Shopify, os agentes terão fácil acesso a esses dados e, dentro dos próprios espaços de trabalho, poderão 
ajudar Taís a devolver o liquidificador

Por exemplo, se a Taís enviar à Cool Kitchen uma mensagem de texto 
perguntando como devolver um liquidificador, os agentes devem 
visualizar os seguintes dados:

A probabilidade de ter 
agentes trabalhando 
em vários canais é 
mais de 2x maior 
nas empresas com 
os clientes mais 
satisfeitos
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Capacite os agentes com 
fluxos de trabalho que gerem 
eficiência e colaboração

PRÁTICA RECOMENDADA 04:

As empresas, especialmente as menores, estão investindo 

em ferramentas que promovem eficiência e colaboração 

entre diversas equipes e departamentos. 

 

Numa realidade em que sempre estamos conectados, tem 

sido necessário aumentar a escala das ferramentas de 

colaboração. Nas equipes com melhor desempenho, são 

usados recursos de fluxo de trabalho para assegurar que 

os agentes colaborem e tenham as ferramentas e os dados 

necessários. As empresas podem capacitar os agentes a 

terem conversas uns com os outros dentro de tickets. Com 

ferramentas como Slack e Zoom no espaço de trabalho 

e um forte controle de permissões de acesso, os agentes 

podem colaborar entre eles, com outros departamentos e 

até com terceiros.

Os recursos de fluxo de trabalho também 

aumentam a eficiência dos agentes. Por 

exemplo, as equipes podem capturar 

os dados preliminares dos clientes com 

um bot ou encaminhar automaticamente 

os problemas para os agentes com as 

habilidades adequadas.

22%
de aumento no número de 
equipes de CX usando recursos 
de colaboração em 2020, em 
comparação com o ano anterior

A probabilidade de 
que as equipes mais 
rápidas na resolução 
de problemas estejam 
usando ferramentas de 
gerenciamento de fluxos 
de trabalho é mais de 2x 
maior
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Ganhe escala no autoatendimento 
com a ajuda dos agentes

PRÁTICA RECOMENDADA 05:

As PMEs devem aproveitar ao máximo recursos limitados. Uma 

pequena equipe de agentes precisa de ferramentas para fazer mais 

com menos e prestar um suporte excepcional, tarefa nada fácil.

 

Uma boa gestão da base de conhecimento não apenas capacita 

os clientes a obterem respostas com mais rapidez, mas também 

ajuda os agentes a encontrar informações essenciais sem perder 

tempo. São eles, os agentes, o seu melhor recurso para ampliar 

sua base de conhecimento e manter o conteúdo atualizado 

e cada vez mais relevante. Ferramentas de gerenciamento 

do conhecimento permitem que os agentes criem artigos ao 

responder a ticket. E sugestões viabilizadas por IA automatizam a 

consistência desse gerenciamento.
As equipes de melhor 
desempenho são 40% 
mais propensas a usar 
recursos que permitam 
aos agentes contribuir 
com conhecimento
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03Mantenha a sincronia 
da empresa

PRIORIDADE

Com o aceleramento da adoção de ferramentas 

digitais por conta da pandemia, manter sua 

empresa em sincronia não é uma tarefa simples.

Manter a organização sincronizada significa agrupar 

dados entre pessoas, ferramentas e software, em 

vez de deixá-los dispersos e isolados. É por isso que 

os sistemas de CRM existentes não funcionam mais. 

Hoje as PMEs precisam de uma plataforma de CRM 

que seja aberta e flexível, que ligue os pontos de 

dados entre diversas fontes com aplicativos “plug 

and play” e integrações predefinidas. O resultado é 

que as empresas ganham em agilidade, indo além 

da simples captura dos dados para se concentrar em 

compreendê-los e oferecer respostas. E este ano 

a prioridade máxima é aumentar essa agilidade.

59%
das empresas 
buscam aumentar 
a agilidade
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Personalize a experiência com 
um perfil unificado do cliente

PRÁTICA RECOMENDADA 06:

75% dos clientes esperam ter experiências 

personalizadas. Porém, menos da metade dos agentes 

têm acesso aos dados necessários para personalizar as 

conversas.

Em tempos de crise, os relacionamentos são fundamentais. A fim de proporcionar experiências personalizadas que 

fomentem a confiança no front-end, as empresas precisam gerenciar e interpretar dados no back-end. Para isso, é 

necessário criar um perfil unificado do cliente, que conecte os dados do cliente onde quer que se encontrem, seja 

em sistemas da própria empresa ou de terceiros.

75%
dos clientes esperam 
ter experiências 
personalizadas

A maioria dos agentes, em empresas de todos os tamanhos, não tem 
acesso aos dados dos clientes

% de agentes de experiência do cliente participantes da pesquisa

Quais são os dados do cliente que você normalmente pode acessar entre sistemas para responder às solicitações?

0%

Pedidos e interações anteriores com o atendimento ao cliente

Dados pessoais (endereço, nascimento, gênero, etc.)

Status do último pedido do cliente (incluindo envio, entrega, etc.)

Como um cliente usou um produto ou serviço 

Informações sobre o dispositivo que o cliente está usando para entrar com contato com o atendimento ao cliente

Informações do plano ou da assinatura (exemplo: tipo de plano/tipo ou status de conta)

Itens recomendados de acordo com o histórico de compras ou pesquisas do cliente

Cartão de crédito usado na última compra

Informações ou dados pessoais de saúde

Nenhum dos anteriores. Não é possível ver os dados do cliente entre sistemas

10%

43%

20% 30% 40%

43%

36%

34%

26%

24%

23%

18%

16%

13%
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Amplie o espaço de trabalho dos 
agentes com aplicativos e integrações

PRÁTICA RECOMENDADA 07:

O ideal é que sua solução de experiência do cliente opere 

em sincronia com todas as ferramentas e aplicativos que sua 

equipe costuma usar, de modo que os agentes tenham fácil 

acesso a informações atualizadas sempre que precisarem. 

Com aplicativos “plug and play”, as PMEs podem ampliar 

a solução de experiência do cliente sem investir muito em 

desenvolvedores ou em equipes de TI para criar integrações 

personalizadas. O Marketplace da Zendesk oferece acesso 

a mais de mil integrações predefinidas. Entre elas estão 

ferramentas de gerenciamento de pessoal, como o Tymeshift; 

aplicativos de gerenciamento de projetos, como o Asana; 

software de tradução, como o Unbabel; e ferramentas de 

pesquisa personalizável, como o SurveyMonkey.

Com valiosos insights disponíveis, os agentes podem 

antecipar as necessidades do cliente e personalizar ainda 

mais o atendimento. Por exemplo, com acesso a ferramentas 

de automação de marketing como o Mailchimp, os agentes 

podem visualizar as campanhas que os clientes receberam 

por e-mail e adaptar as respostas conforme necessário. A 

capacidade de acessar dados por meio de todas essas 

ferramentas em um mesmo local também contribui muito para 

aumentar a eficiência. Os agentes podem realizar seu trabalho 

em um único sistema, sem precisar ficar alternando entre 

vários locais. 

As equipes de alto 
desempenho são 
44% mais propensas 
a usar aplicativos 
e integrações para 
ampliar a solução  
de CX
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Descubra como  
evoluir usando análise

PRÁTICA RECOMENDADA 08:

43%
dos gerentes não dispõem 
de ferramentas de análise 
para medir o sucesso de 
equipes remotas

Manter a empresa sincronizada também requer 

a integração de análises de todos os canais para 

poder medir e aprimorar a experiência completa do 

cliente. Isso inclui ações como identificar áreas de 

desenvolvimento para a equipe e compreender como 

os clientes interagem com você. Ainda assim, 43% dos 

gerentes não dispõem de ferramentas de análise para 

medir o sucesso de equipes remotas. 

Para acompanhar essas transformações, as organizações 

de experiência do cliente precisam de um software 

de análise que ofereça acesso imediato a insights 

acionáveis. Com a análise histórica e em tempo real 

integrada à solução de experiência do cliente, as 

equipes de suporte podem atuar de maneira imediata 

e compreender as tendências anteriores. E ninguém 

precisa ter formação em estatística.

As equipes de alto 
desempenho são 
2x mais propensas 
a usar uma 
solução de análise
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No ponto da virada, 
de que lado sua 
empresa ficará?
Facilitar a vida do cliente, apoiar a equipe de suporte e manter  

a sincronia da empresa são os três fatores que conduzem 

a uma ótima experiência do cliente no próximo normal. As 

empresas não podem optar por enfocar apenas uma dessas 

áreas e deixar as outras para depois. É essencial priorizar as 

três. Na verdade é difícil ser bom em uma delas sem investir 

nas outras duas.

A Zendesk Suite oferece uma solução completa e fácil de usar 

de atendimento ao cliente que acompanha o crescimento da 

sua empresa. Saiba mais sobre como a Zendesk pode ajudar 

você a ficar do lado certo no ponto da virada da experiência  

do cliente. 

Comece aqui: 
cadastre-se e faça uma avaliação 
gratuita

https://www.zendesk.com.br/register/?variant=283a#step-1
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