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Não é segredo para ninguém que os clientes amam 

enviar mensagens para as empresas. No ano 

passado, 64% dos clientes tentaram novas formas  

de entrar em contato com o atendimento ao  

cliente—muitos procurando ajuda em canais da Web, 

para celular e de conversas por redes sociais.  

As conversas sobre suporte em aplicativos de 

mensagens populares aumentaram. Só o WhatsApp 

teve um aumento de 101% nas conversas.  

A troca de mensagens é conveniente, facilita a 

conversa e é pessoal, promovendo um diálogo 

contínuo entre os clientes e as empresas.  

Os consumidores estão familiarizados com as 

mensagens no dia a dia e agora é possível ter as 

mesmas experiências de conversa com empresas 

em canais da Web e móveis — e alternar entre eles 

sem problemas. 

O atendimento ao cliente por conversa é o caminho 

a seguir e estamos entusiasmados em compartilhar 

as práticas recomendadas para ajudá-lo a começar.

Um mundo voltado 
para conversas 
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As mensagens estão em absolutamente todos os lugares. Para 

bilhões de pessoas em todo o mundo, aplicativos de mensagens 

como o WhatsApp os ajudam a permanecer conectados com suas 

comunidades. As empresas também estão entrando na conversa, 

adicionando mensagens à estratégia de suporte ao cliente. 

As mensagens são 
um novo paradigma 
para o serviço

Enquanto o chat em tempo real trouxe a conveniência 

das mensagens instantâneas para websites 

corporativos e aplicativos móveis, as conversas tiveram 

um fim. Assim como falar ao telefone, era um modo de 

comunicação síncrono em tempo real. 

As mensagens, por outro lado, permitem que as 

conversas aconteçam em tempo real ou de forma 

assíncrona, o que significa que os participantes podem 

voltar para a conversa sempre que quiserem. Como o 

histórico da conversa  é preservado no chat, as trocas 

podem ser imediatas ou em um momento conveniente.

Quando se trata de suporte ao cliente, as mensagens  

criam uma experiência melhor para todos. Se os 

clientes estão se envolvendo em seu próprio website e 

aplicativos móveis ou usando aplicativos populares de 

conversas por redes sociais como WhatsApp ou 

Instagram, os clientes não são forçados a ficarem se 

repetindo e os agentes estão armados com o contexto 

necessário para fornecer um melhor CX.
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Quando o envio de mensagens funciona 

Desafio

Com sede no México, a PayJoy permite que 

bilhões de pessoas do mundo todo acessem 

serviços financeiros em seus dispositivos 

móveis. Anteriormente, seu sistema de suporte 

era uma mistura de canais desconectados, o que 

afetava negativamente a produtividade do 

agente e, portanto, a satisfação do cliente

Solução

A PayJoy conectou o WhatsApp à central  

de suporte, alocando vários agentes para 

mensagens e possibilitando que eles respondam 

a centenas de conversas em minutos.

Resultados

A PayJoy viu os contratos de nível de serviço 

(SLAs) caírem de 24 horas para 1 minuto no 

WhatsApp. Ao lidar com solicitações facilmente 

atendidas por WhatsApp, a PayJoy reduziu as 

chamadas recebidas em 60%. 

Uma pessoa pode nos 
enviar uma mensagem 
e ligar imediatamente 
para nós e depois ficar 
chateada quando 
nós não temos todo o 
contexto.

Gib Lopez
Cofundador e Diretor de Operações 

da PayJoy
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Os benefícios das mensagens

As mensagens permitem que os clientes tenham 

conversas em tempo real ou contínuas com a empresa, 

proporcionando a eles a flexibilidade de sair da conversa 

e retomá-la novamente mais tarde. Essas conversas 

podem acontecer sempre que for mais conveniente para 

seus clientes — na web, em dispositivos móveis ou redes 

sociais — facilitando o contato dos clientes nos canais em 

que eles já estão.

Responda em tempo real ou enquanto realiza outras 

atividades sem se preocupar em deixar a conversa. 

Os agentes podem gerenciar mensagens junto com 

outros canais de suporte, como e-mail, de um espaço 

de trabalho conveniente.

Você pode tirar proveito dos bots e da automação para 

coletar dados de seus clientes, definir expectativas 

sobre tempos de reação ou ajudá-los a atender a si 

mesmos. Se você estiver enviando mensagens com um 

cliente recorrente, toda a conversa será preservada 

para sua equipe, para que ela possa continuar 

proporcionando uma experiência personalizada. 

Crie experiências de conversa únicas para seus clientes 

de acordo com as necessidades da sua empresa. 

Integrar soluções de terceiros para permitir pagamentos, 

formulários, conteúdo abrangente, chatbots sofisticados 

de IA e até mesmo mensagens em grupo pode levar a 

conversa para o próximo nível. 

As mensagens com a Zendesk permitem que as empresas ofereçam 

experiências excelentes de conversas conectadas em seus canais da Web, 

móveis e pelas redes sociais. É fácil automatizar imediatamente e podem ser 

completamente personalizadas com nossa plataforma aberta e flexível.

Forneça suporte onde 
os clientes estão

Aumente a produtividade e 
a eficiência da equipe

Integre qualquer sistema de negócios 
para uma experiência personalizada 

Ofereça interações mais  
rápidas e pessoais

Em 2020, vimos uma progressão nas jornadas dos clientes se distanciar do 
simples atendimento ao cliente para cenários de ROI mais altos, como geração 
de leads, vendas e marketing. Em 2021, esperamos que a evolução continue, 
com as empresas desencadeando experiências de conversas de publicidade e 
consumidores concluindo jornadas de compra em mensagens assíncronas.

Rob Lawson 
Parcerias no Google

https://www.zendesk.com.br/service/messaging/
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As mensagens apresentam às empresas um novo 

conjunto de recursos para se envolver com seus 

usuários finais e, portanto, vêm com um novo 

conjunto de expectativas e oportunidades de 

repensar a estratégia. Nesta seção, esperamos 

abordar alguns dos desafios mais comuns, bem 

como dar dicas sobre como investir em nas 

mensagens enquanto consideramos fatores como 

sua região, setor e presença digital. 

Práticas 
recomendadas: como 
começar seu negócio 
com as mensagens
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P R ÁT I C A  R E C O M E N DA DA  N Ú M E R O  1

Reduzir o volume de 
entrada com automação

P R O B L E M A

“Não consigo acompanhar todas as 

perguntas que recebemos”

C O M O  A S  M E N S AG E N S  P O D E M  A J U -

DA R

Reduza o volume de entrada  

com automação pronta para uso que 

pode apresentar artigos da central 

de suporte relevantes ou responder 

a perguntas frequentes — e entregar 

a conversa a um agente quando for 

necessário um toque humano.  

R E S U LTA D O

Aumento de CSAT 

Diminuição de TFR

Aja: 

• Automatize o que for possível: Identifique tópicos 

comuns, perguntas frequentes e artigos relevantes da 

central de ajuda que podem ser automatizados. 

• Conheça seu cliente de A a B: adicione um caminho para 

a resolução usando respostas rápidas — não há 

necessidade de complicar demais com a IA quando não 

for necessário. 

• Dê opções aos seus clientes: às vezes, seu cliente só 

quer falar agora com um humano de verdade. Para facilitar 

o trabalho desse ser humano real, considere quais 

informações seriam mais relevantes para serem coletadas 

do cliente antes de o agente entrar. 

• Crie fluxos personalizados para coletar informações: 

pode ser sobre o problema, a região, etc., e fornece 

contexto útil ao transferir a conversa para o agente.

O Answer Bot da Zendesk 

permite automatizar o 

suporte por meio de 

mensagens, capacitando as 

equipes de suporte para 

oferecer suporte ao cliente 

em tempo real 24 horas por 

dia, 7 dias por semana e 

reunir contexto antes de 

transferir a conversa para 

um agente.

https://www.zendesk.com.br/service/answer-bot/
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P R ÁT I C A  R E C O M E N DA DA  N Ú M E R O  2

Facilitar para os seus clientes 
fornecendo suporte em seus 
canais preferidos 

P R O B L E M A

“Nossos clientes estão tendo 

dificuldade em encontrar nossas 

informações de contato e, portanto, 

escalam para as mídias sociais 

quando eles não recebem uma 

resposta rápida” 

C O M O  A S  M E N S AG E N S  P O D E M  

A J U DA R

Forneça mensagens pela Web, 

aplicativos móveis e canais de redes 

sociais para dar suporte aos clientes 

onde eles estão.

R E S U LTA D O

Aumento de CSAT

Diminuição de FCD

Aja: 

• Certifique-se de que seus clientes recebam a mensagem: 

se não for fácil para os clientes descobrirem como enviar 

mensagens para você, eles seguirão em frente. Os clientes 

tendem a entrar em contato nos canais mais convenientes 

para eles, seja por meio de sua central de ajuda, do 

aplicativo móvel ou canais nas redes sociais, de modo a 

facilitar o início de uma conversa. 

• Destaque os canais de mensagens populares quando 

relevante: se você estiver oferecendo suporte pelo 

WhatsApp, considere adicionar o número de telefone do 

WhatsApp Business às páginas de suporte, bem como o 

botão do WhatsApp ao seu website ou aplicativo móvel.

• Aproveite a verificação para credibilidade: canais de 

conversas por redes sociais como Twitter, Facebook 

Messenger e Instagram permitem que as empresas 

configurem um perfil comercial verificado para que os 

clientes saibam que estão enviando mensagens para o perfil 

real. Use esse perfil para incentivá-los a iniciar uma 

conversa. 

• Mantenha a relevância: não compense demais adicionando 

suporte para canais de conversas por redes sociais que não 

são populares em sua região. Se o seu mercado é o 

consumidor de moda sul-coreana, contate-os nos aplicativos 

que eles usam, como o KakaoTalk. Concentre-se em adaptar 

a experiência aos seus clientes nos canais que eles 

realmente preferem. 

• Adicione uma pesquisa CSAT à conversa: o feedback do 

cliente é crucial. A inserção de uma pesquisa de satisfação 

do cliente na conversa permite que sua empresa entenda os 

pontos problemáticos de seus clientes e onde melhorar. 

https://www.zendesk.com.br/service/messaging/whatsapp-facebook/
https://www.zendesk.com.br/service/messaging/whatsapp-facebook/
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Ao conectar o 

WhatsApp ao Zendesk, 

você pode entrar em 

contato com seus 

clientes pelo aplicativo 

de mensagens mais 

popular, confiável e 

seguro do mundo. Envie 

mensagens proativas e 

conecte as ferramentas 

de automação para 

manter os clientes 

informados o tempo 

todo.

(captura de tela)

Desafio

Fundada em 2007, a Dorm 

Room Movers procurava uma 

maneira melhor de alcançar 

e atender seus clientes 

Millennial e da Geração Z 

Solução

Eles adicionaram mensagens 

ao website, com opções de 

autoatendimento, sugestões 

de artigos da central de ajuda 

e a capacidade de coletar 

dados para uma entrega 

perfeita de bot para o agente 

humano. 

Resultados

A Dorm Room Movers viu 

uma mudança de 20% no 

volume de tickets para 

mensagens. 

Quando o envio de mensagens funciona 

https://www.zendesk.com.br/service/messaging/whatsapp-facebook/
https://www.zendesk.com.br/service/messaging/whatsapp-facebook/
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P R ÁT I C A  R E C O M E N DA DA  N Ú M E R O  3

Coletar informações essenciais do cliente 
para melhorar a eficiência do agente 

P R O B L E M A
“Nossos agentes não têm informações 

sobre a experiência de nossos clientes 

e isso está retardando nosso serviço”

C O M O  A S  M E N S AG E N S  P O D E M  A J U DA R
Economize tempo com a entrada 

manual de dados e colete informações 

sobre o cliente antes que ele chegue ao 

seu agente. Saber quem é seu cliente  

e a antecipação da sua consulta  

pode reduzir a frustração do cliente 

porque eles não são obrigados a 

ficarem se repetindo.

R E S U LTA D O
Redução do tempo médio de resolução

Aja: 
• Colete o contexto do cliente antecipadamente: 

informações sobre seu cliente — nome, informações de 

contato e detalhes sobre o problema — podem ser usadas 

para contexto adicional para o agente e encaminhamento. 

Isso pode ser capturado com um bot diretamente no chat. 

• Não se esqueça do histórico de conversas: assim como 

você pode percorrer toda a conversa de mensagens de  

seu passeador de cães no WhatsApp, as mensagens 

permitem que clientes e agentes vejam todo o histórico 

de conversas com você, inclusive as interações com bots. 

Use isso para fornecer mais suporte pessoal. 

• Unifique suas conversas em um só lugar: manter todos 

os seus canais de suporte em um espaço de trabalho 

unificado dos agentes significa que os agentes poderão 

ver interações anteriores em outros canais (como e-mail) e 

até mesmo dados comportamentais, como histórico de 

compras (quando integrados). 

Com o Espaço de trabalho 

do agente na Zendesk, 

unifique os canais de 

mensagens junto com outros 

canais de suporte, como 

e-mail e telefone, em um só 

lugar, permitindo que os 

agentes realizem várias 

tarefas, acompanhem o 

canal preferido do cliente e 

mantenham tudo junto. 

https://www.zendesk.com.br/service/agent-workspace/#unify
https://www.zendesk.com.br/service/agent-workspace/#unify
https://www.zendesk.com.br/service/agent-workspace/#unify
https://www.zendesk.com.br/service/agent-workspace/#unify
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P R ÁT I C A  R E C O M E N DA DA  N Ú M E R O  4 

Inserir o suporte no seu aplicativo móvel 
e para Web para torná-lo perfeito para 
que os clientes façam uma compra

P R O B L E M A
“Nossos clientes estão tendo 

problemas para obter respostas ao 

tentar fazer uma compra.”

C O M O  A S  M E N S AG E N S  P O D E M  A J U -

DA R
Torne mais rápido e fácil para seus 

clientes escolherem os produtos ou 

serviços certos, adicionando 

suporte ao seu website ou 

aplicativo móvel.

R E S U LTA D O
Aumento da receita

Menos carrinhos abandonados

Aja: 
• Identifique os pontos de acesso: se seus clientes estão 

insistindo em determinadas páginas ou lutando para 

entrar em contato com a equipe de suporte, encontre-os 

onde eles estão, disponibilizando as mensagens 

imediatamente. Se você consegue identificar onde um 

cliente está em seu site, entre em contato de maneira 

proativa! Às vezes, tudo o que você precisa para fazer 

uma venda é um pouco de toque humano. 

• Crie novos pontos de contato: exiba mensagens nas 

páginas de produtos, centrais de ajuda e no seu aplicativo 

para alcançar o cliente onde ele estiver. A jornada do 

cliente é cheia de surpresas, portanto, se você conseguir 

antecipar onde seus clientes estarão, esteja lá para 

atendê-los. 

• Feche mais vendas: recomende produtos e  

incorpore pagamentos na conversa de mensagens  

para facilitar compras.

• Traga os compradores de volta: promova ofertas e 

produtos de forma proativa para aumentar a fidelidade e 

incentivar os clientes a experimentarem algo novo. 

Com a Zendesk, você pode 

incorporar mensagens em 

sua página de finalização da 

compra e envolver os 

clientes proativamente com 

base na atividade ou 

interagir com clientes 

recorrentes promovendo 

novos negócios e produtos.

https://smooch.io/?utm_source=zendesk.com&utm_medium=referral&utm_campaign=conversations-url
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P R ÁT I C A  R E C O M E N DA DA  N Ú M E R O  5 

Unificar a experiência do cliente  
na conversa

CX  T R E N D S

Fonte: CX Trends

P R O B L E M A
“Nossa experiência do cliente está 

desconectada, com clientes 

conectando e desconectando em 

diversos canais para executar várias 

ações” 

C O M O  A S  M E N S AG E N S  P O D E M  A J U DA R
As mensagens viabilizam que os 

usuários façam pagamentos, façam 

reservas e muito mais na conversa 

para um melhor engajamento do 

cliente.

R E S U LTA D O
Aumento de CSAT

Melhora da colaboração

Mais segurança para os dados  

do cliente

Aumento das vendas

Aja: 

• Mantenha o software da sua empresa conectado: integre 

sua plataforma de atendimento ao cliente com seu 

sistema de comércio eletrônico, sistema de reservas, CRM 

de vendas e software de automação de marketing para 

que os agentes tenham uma visão mais completa e os 

clientes possam preencher formulários, selecionar 

assentos ou escolher datas em um calendário sem sair da 

conversa. 

• Faça um chat em grupo: envolva clientes e parceiros em 

conversas em grupo, para que agentes, vendedores, 

compradores, orientadores e qualquer pessoa entre eles 

tenham as informações necessárias para resolver o 

problema do cliente. 

• Estenda o relacionamento com o cliente: se você está 

enviando lembretes antes, recebendo feedback durante 

ou acompanhando após o término de uma conversa, as 

mensagens permitem que você estimule o relacionamento 

com o cliente além do suporte diário ao cliente.

Os executores com CX mais alto têm 1,5 vez 
mais chances de usar desenvolvedores

1,5 vez

https://www.zendesk.com.br/customer-experience-trends/
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P R ÁT I C A  R E C O M E N DA DA  N Ú M E R O  6

Preparar a estratégia da sua equipe para um 
mundo em que as mensagens são prioridade
Não estamos pedindo que você reinvente a 

roda, mas pode ser uma boa ideia dar à antiga 

equipe de suporte um pouco de atualização. 

Como as mensagens resultam em conversas 

contínuas, prolongadas e em tempo real com 

o cliente, fornecer à sua equipe um sistema 

de troca de mensagens não é o mesmo que 

fornecer um canal exclusivo em tempo real, 

como chat em tempo real baseado em sessão 

ou telefone. 

A simultaneidade, que é o número de 

conversas que os agentes podem lidar de 

uma só vez, é diferente entre chat em tempo 

real e a troca de mensagens. Embora uma 

prática recomendada para chat em tempo  

real possa se limitar ao número de conversas 

ativas a três, os canais de mensagens,  

que toleram conversas menos urgentes, 

permitem mais.  

Um modelo de equipe homogêneo pode ter 

agentes trabalhando em vários canais ao 

mesmo tempo, como mensagens, e-mail e 

telefone. Isso parece um ótimo exemplo de 

funcionários multitarefas, mas se você estiver 

lidando com grandes volumes de conversas 

durante períodos de pico, os agentes da 

equipe dedicados aos canais de mensagens 

podem ser sua melhor aposta. 

A mensagem está sempre disponível: 
Não se esqueça de definir expectativas para 

seus clientes, especialmente se seus agentes 

não estiverem disponíveis no momento. Uma 

resposta automática ou um chatbot pode 

comunicar o horário de funcionamento e talvez 

até ajudar seu cliente a fazer um 

autoatendimento. 

Aja: 

• Calcule o número de agentes: cada organização tem seu 

próprio conjunto de requisitos de suporte e terá equipes 

com necessidades diferentes. A experiência do agente, a 

complexidade do produto e a quantidade de tráfego que 

as propriedades digitais recebem são fatores que podem 

alterar o número de agentes necessários durante os 

períodos de pico. 

• Treine seus agentes: ofereça aos agentes o 

conhecimento necessário para proporcionar a melhor 

experiência do cliente. Os agentes mais experientes 

podem lidar com mais conversas, sem colocar a satisfação 

do cliente em risco, mas os agentes também podem 

trabalhar juntos para lidar com consultas difíceis. Deixar a 

conversa com outro agente, com o histórico e o contexto 

completos da conversa, mantém os clientes em boas 

mãos e, ao mesmo tempo, promove a colaboração interna. 
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Principais aplicativos de mensagens por país
WhatsAppFacebook Messenger ViberWeChat Line KakaoTalk

Fonte: SimilarWeb

P R ÁT I C A  R E C O M E N DA DA  N Ú M E R O  7

Escolher os aplicativos de mensagens 
mais populares na sua região
Pessoas do mundo inteiro usam aplicativos de mensagens de forma diferente. 

Embora muitos se contentem com os aplicativos de mensagens que vêm 

pré-instalados em seus telefones, como iMessage para iPhones e Mensagens 

para Android, a maioria das pessoas usa uma combinação de aplicativos para 

manter contato com familiares e amigos.

https://www.similarweb.com/corp/blog/mobile-messaging-app-map-january-2019/
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A P L I C AT I VO S  D E  

M E N S AG E N S  U S A D O S

WhatsApp

Messenger

Instagram 

LATAM
O WhatsApp tem um reduto específico na América Latina. Os 

clientes da Zendesk na América Latina estão registrando mais 

tickets pelo WhatsApp do que todas as outras regiões 

combinadas e o canal viu um aumento de 96% no volume na 

região no último ano. 

A família de aplicativos do Facebook domina o cenário de 

mensagens globalmente. Atualmente, o WhatsApp é o principal 

aplicativo de chat em 112 países, enquanto o Facebook 

Messenger reina supremo em 57 (incluindo os EUA). 1

A P L I C AT I VO S  D E  

M E N S AG E N S  U S A D O S

Messenger

iMessage e SMS

Instagram

Snapchat

Discord

WhatsApp

América do Norte
Na América do Norte, a grande maioria das pessoas usa o 

Facebook Messenger, iMessage e SMS para manter contato. 

Em linhas geracionais, a geração Millennials e a geração Z 

geralmente preferem usar Instagram, Snapchat e Discord.  

Em muitas comunidades de imigrantes e de diásporas com 

origem no Sudeste Asiático, América Latina e Oriente Médio, o 

WhatsApp é o favorito. 

A solução de mensagens empresariais disponibilizada 

recentemente pelo Instagram possibilita que 1,2 bilhão de 

usuários da plataforma2 conversem com marcas — uma vitória 

para empresas com clientes engajados da geração Millennial e 

da Geração Z que já estão acostumados a fazer compras, 

conversar e criar conteúdo no mesmo lugar.

https://www.zendesk.com.br/blog/messaging-apps-help-connect-immigrant-diaspora-communities/
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1. “O atendimento ao cliente virou uma conversa” Zendesk — https://www.zendesk.com.br/blog/messaging-trends/

2. “Facebook Revenue and Usage Statistics (2021)” — https://www.businessofapps.com/data/facebook-statistics/

3. “Number of KakaoTalk users in South Korea from 2016 to 2021” Statista — https://www.statista.com/statistics/736561/number-of-kakaotalk-users-south-korea/ 

A P L I C AT I VO S  D E  

M E N S AG E N S  U S A D O S

WhatsApp 

Telegram

Signal

Messenger

A P L I C AT I VO S  D E  

M E N S AG E N S  U S A D O S

WeChat

KakaoTalk

LINE

EMEA
Na Europa, no Oriente Médio e na África, o WhatsApp é o 

principal aplicativo de mensagens entre a maioria da 

população. No entanto, em muitos países, as redes sociais e os 

aplicativos populares de mensagens são proibidos. Nesses 

casos, os cidadãos recorrem secretamente a aplicativos 

criptografados como Telegram e Signal para manter as 

conversas privadas, muitas vezes com a ajuda de uma VPN.

A criptografia é um tópico relevante no mundo das mensagens, 

e os usuários são cuidadosos com seus dados. É por isso que 

muitos usuários, de ativistas e jornalistas a equipes esportivas e 

mães do futebol, estão mudando para aplicativos de 

mensagens com criptografia forte de ponta a ponta. 

APAC
Na Ásia-Pacífico, os aplicativos de mensagens preferenciais 

mudam de país para país. Os australianos preferem o Facebook 

Messenger, enquanto pessoas na Índia, Hong Kong e Cingapura 

preferem o WhatsApp.

Os chineses do continente e do exterior usam o WeChat, um 

aplicativo de mensagens completo que permite que as empresas 

atendam a todas as necessidades de seus clientes, tudo dentro 

do aplicativo. Na Coreia do Sul, 52 milhões de usuários 3 trocam 

mensagens no KakaoTalk todos os dias, enquanto marcas de luxo e 

comércio eletrônico estão apostando no aplicativo para ajudá-las a 

alcançar mais clientes. No Japão, na Tailândia e em Taiwan, o LINE 

é o aplicativo de mensagens preferido, com 700 milhões de 

usuários ativos diariamente combinados. 

https://www.zendesk.com.br/blog/messaging-trends/


Mensagens para atendimento ao cliente: 8 práticas recomendadas 18

P R ÁT I C A  R E C O M E N DA DA  N Ú M E R O  8

Escolher os canais mais 
relevantes para o seu setor

S E TO R E X E M P LO

O setor também deve ser um fator determinante de quais canais de 

mensagens você considera — nem todos os setores são iguais, e 

alguns são mais experientes em mensagens do que outros. 

Serviços financeiros

Comércio eletrônico  
e varejo

Empresas do setor de serviços financeiros podem implantar mensagens 

em seu website ou aplicativos móveis para permitir que os clientes  

consultem a equipe em tempo real. 

A automação pode orientar os candidatos por meio de formulários, 

comunicar detalhes da conta, como saldos ou status do pedido de 

empréstimo, ou responder perguntas frequentes. Do lado do agente, 

todas essas conversas são preservadas e podem ser acessadas a partir 

de um único espaço de trabalho unificado.

Canais a serem levados em conta: 
Mensagens incorporadas ou aplicativos seguros de terceiros com perfis  

comerciais verificados, como WhatsApp

As mensagens transformam as interações digitais comuns em conversas  

pessoais informadas com dados. Mais de 78% dos consumidores dizem 

que sua intenção de compra aumenta quando o conteúdo da marca é 

relevante para eles. Também dizem que a personalização pode aumentar 

o valor médio do pedido, reduzir a desistência da compra e diminuir o 

esforço do cliente, tudo isso enquanto aumenta a fidelidade. 

Canais a serem levados em conta: 
Instagram, Facebook Messenger e mensagens incorporadas em páginas 

de produtos e aplicativos móveis para interagir com compradores 

experientes.

https://www.prnewswire.com/news-releases/more-than-three-quarters-of-consumers-say-personally-relevant-branded-content-increases-their-purchase-intent-finds-new-study-from-onespot-and-marketing-insider-group-300376444.html
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S E TO R E X E M P LO

Setor industrial

Saúde

Tecnologia  
e software 

Os fabricantes aproveitam o poder dos dispositivos conectados para 

receber dados de máquinas em tempo real, como alertas de manutenção 

preventiva recomendada. 

Com a troca de mensagens proativas, os usuários podem ser notificados 

sobre a próxima manutenção. O uso de dados combinado ao envio de 

notificações reduz os custos de garantia e manutenção ao mesmo tempo 

em que aumenta a satisfação do cliente.

Canais a serem levados em conta: 
WhatsApp, que permite que as empresas iniciem proativamente conversas 

com usuários que consentem em receber alertas e atualizações.

Com o surgimento da pandemia, as empresas de assistência médica lutaram 

pela primeira vez com a necessidade de melhorar o CX em uma escala vasta 

e virtual. 

As empresas de assistência médica com os tempos de resposta e resolução 

mais rápidos têm 1,6 mais chances de trocar mensagens com seus clientes.

Canais a serem levados em conta: 
Os aplicativos de conversas por redes sociais mais populares e privados da 

sua região e as mensagens incorporadas em seus aplicativos e sites 

seguros.

No ano passado, muitas empresas de tecnologia se adaptaram facilmente 

a um mundo principalmente digital, distribuindo a força de trabalho e 

atendendo às necessidades em rápida evolução de seus clientes. Para 

muitos, isso envolveu a adoção de troca de mensagens para colaboração 

interna, bem como para seus clientes. 

Canais a serem levados em conta: 
Mensagens incorporadas em seu aplicativo móvel
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03Métricas importantes: KPIs 
para medir o desempenho 
da sua estratégia de 
mensagens

A  M É T R I C A O  A S S U N TO

Volume

Tempo Médio de 
Manuseio (AHT)

Duração média da 
conversa

Total de conversas e engajamento  

dos clientes pelos canais de suporte

A hora em que um cliente inicia  

uma conversa em um canal em 

tempo real até o final dela

A duração média de  

uma conversa 

As mensagens reduzem o volume de conversas de outros canais de 

suporte, como e-mail e voz, porque é conveniente para os clientes e de 

fácil acesso. Embora o volume de conversas por mensagens possa ser 

maior para os agentes, a capacidade de responder de forma assíncrona 

sem sair da conversa significa que o agente terá um tempo multitarefa 

facilitado nos horários de pico.

O Tempo Médio de Manuseio é uma métrica comumente usada para 

chamadas. É calculado pelo tempo total de conversa, tempo de chamada 

em espera e acompanhamento dividido pelo número de chamadas. 

Como a troca de mensagens não se baseia em sessão e a conversa 

nunca desaparece, o AHT pode não ser a métrica mais útil. O Tempo de 

Resolução Completa, desde o início da conversa até quando o agente 

terminar, é mais adequado para mensagens. 

Mais tempo não significa pior — mas sim que o cliente pode tomar seu 

tempo. As empresas podem esperar uma duração mais longa da 

conversa se o cliente entender que eles podem responder em seu 

próprio ritmo, sem desconectar acidentalmente a conversa.

Tempo da Primeira 
Resposta (FRT)
O tempo entre o início de  

uma conversa e a primeira 

resposta de um agente

Embora a troca de mensagens seja assíncrona, é essencial manter o FRT 

baixo para que os clientes não mudem para outro canal. Se os agentes 

não estiverem disponíveis, respostas automatizadas e bots podem 

intervir para estabelecer novas expectativas — ou talvez salvar o dia.
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A  M É T R I C A O  A S S U N TO

Taxa de resolução

Satisfação do Cliente 
(CSAT)

Contratos de Nível de 
Serviço (SLAs)

A quantidade de  

conversas resolvidas 

Um indicador-chave de 

desempenho que mostra como os 

clientes se sentem com relação ao 

serviço que eles receberam 

Um conjunto de objetivos que 

define o nível de serviço entre uma 

empresa e seus clientes

Exibe a porcentagem de consultas resolvidas sem envolvimento do 

agente, respostas indiretas de resolução e o tempo médio de resolução. 

Antes de responder, os agentes têm um pouco de margem para consultar 

um colega ou um aplicativo externo para redigir a resposta certa, 

aumentando as taxas de resolução logo na primeira vez e a satisfação  

do cliente.

Os clientes ficam felizes em conversar com as marcas em seus canais 

favoritos e, com as conversas contínuas, eles não são obrigados a 

terem que se repetir. As empresas que possuem os tempos de 

resolução mais rápidos e os scores de satisfação mais altos estão mais 

propensas a trocar mensagens com seus clientes.

Para as centrais de atendimento tradicionais, o SLA 80/20, geralmente 

reproduzido, sugere que 80% das chamadas devem ser atendidas em 

20 segundos, mas as mensagens não seguem esse padrão. 

Sua equipe de suporte pode querer adotar outros KPIs mais bem 

adaptados aos métodos de comunicação assíncronos, como 

simultaneidade, tempo ativo e tempo ocioso entre as respostas.

Desafio
A empresa de viagens italiana 

WeRoad estava tendo problemas 

para escalar o suporte ao cliente em 

seus canais de mensagens do 

Facebook com números 

descentralizados e vários 

smartphones. 

Solução
A WeRoad adicionou o WhatsApp ao 

sistema de suporte para que os 

agentes pudessem responder a várias 

conversas de um local de trabalho 

unificado. 

Resultados
A WeRoad conseguiu simplificar e escalar 

suas operações, mudando de uma 

cacofonia de números do WhatsApp para 

apenas dois: um dedicado a perguntas de 

pré-venda e outro dedicado a consultas 

pós-venda. Isso melhorou a produtividade 

dos agentes em 15%, reduziu o volume de 

suporte em 10% e permitiu que a equipe 

respondesse a 90% das mensagens do 

WhatsApp em duas horas. 

Quando o envio de mensagens funciona 

https://www.zendesk.com.br/support/features/sla-monitoring/
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Conclusão

O sistema de troca de 
mensagens é a  
escolha das pessoas

A popularidade dos sistemas de troca de 

mensagens cresceu mais rápido  

do que qualquer outro canal — e está 

transformando rapidamente a forma como os 

clientes interagem com as marcas. A troca de 

mensagens convenientes, conversacionais e 

pessoais promove um diálogo contínuo entre as 

empresas e os clientes. Os clientes podem 

resolver facilmente seus problemas em um canal 

já incorporado em suas vidas cotidianas.  

E embora possa ser a mais recente adição a 

uma ampla seleção de canais de suporte ao 

cliente, com novas considerações e práticas 

recomendadas em evolução, vale a pena 

experimentar.

A Zendesk tem tudo o que você precisa 
para começar a usar mensagens na 
sua empresa. Saiba mais aqui. 

http://zendesk.com.br/service/messaging/
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Faça uma avaliação 
gratuita da Zendesk 
para começar a usar 
as mensagens

Cadastre-se aqui

https://www.zendesk.com.br/suite

