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Nunca foi tão importante 
liberar seu potencial de CX.

Durante a pandemia, empresas de todos os setores 

enfrentaram desafios: expansão limitada, poucas 

equipes e, geralmente, poucos recursos. Com isso, 

muitas correram o risco de fornecer experiências de 

atendimento ao cliente sem brilho. No entanto, embora 

muitas empresas sentiram a restrição, as expectativas 

dos clientes não diminuíram - muito pelo contrário, elas 

aumentaram.

De acordo com o último relatório de tendências de 

experiência do cliente da Zendesk, 70% dos clientes 

dizem que tomam decisões de compra com base na 

qualidade de CX. 

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


Além disso, eles querem explorar outras opções para comprar de 
empresas que oferecem um atendimento ao cliente excelente:

Tudo isso significa que o atendimento ao cliente é fundamental para os 
resultados finais. Neste guia, você verá dicas práticas para criar experiências  
do cliente que possibilitam o crescimento da sua empresa: 

• Ofereça o serviço conversacional que seus clientes desejam

• Capacite suas equipes com todas as ferramentas certas para ter sucesso

• Dimensione o suporte e mantenha a agilidade por meio de mudanças

vão gastar mais com empresas que permitem 

encontrar respostas online sem ter que entrar 

em contato com ninguém.

89%

92%
vão gastar mais com empresas que garantem 

que não precisarão repetir as informações.

90%
gastarão mais com empresas que 

personalizam o atendimento ao cliente  

que oferecem.
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Como oferecer o serviço conversacional 
que seus clientes desejam

Além disso, os clientes também esperam que as conversas 
sejam naturais. Eles podem começar com autoatendimento 
no laptop, enviar mensagem enquanto estão passeando 
com o cachorro e, então, decidir que precisam de ajuda 
com um agente ao vivo no telefone. Assim, o suporte 
simplificado em vários canais é fundamental para criar uma 
experiência do cliente excelente. Quando você fornece aos 
agentes uma maneira fácil de ver toda a jornada do cliente 
nas interações, eles podem prestar um atendimento mais 
personalizado que inspira os clientes a ficar por perto.

Sem dúvida, os clientes esperam ajuda de agentes atenciosos. Mas eles querem 

mais do que isso. Os clientes precisam de suporte constante e conversas que 

acompanhem as informações importantes, independentemente do canal. O relatório 

de tendências de experiência do cliente de 2022 constatou que 70% dos clientes 

esperam suporte personalizado e conversacional. O investimento na experiência do 

cliente vale a pena. Cerca de 93% dos clientes dizem que querem gastar mais com 

empresas que oferecem atendimento nos canais de sua preferência.

Os clientes esperam que as 
conversas sejam naturais 

Envia mensagem  
com pergunta

O agente responde

74% das empresas que usam o 
Zendesk Suite dizem que o produto 
permite a conexão da maneira que os 
clientes preferem.

Para criar o atendimento personalizado que 
os clientes esperam, as empresas precisam 
priorizar experiências conversacionais.

74%

O cliente recebe um  
e-mail de acompanhamento
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Dicas para equipes pequenas:

Prepare-se para fornecer suporte nos canais preferidos dos seus clientes.  
Os clientes gostam de entrar em contato onde é mais prático para eles,  
seja via central de ajuda, aplicativo móvel, e-mail ou canais de redes sociais.

Descubra o que seus clientes estão procurando. As empresas tentam 
adivinhar quais informações os clientes precisam para solucionar seus próprios 
problemas. Com as análises do Zendesk Suite, você pode identificar perguntas 
frequentes. E, em seguida, compartilhar as atualizações com as equipes da 
empresa para fazer melhorias.

Integre a liderança. Envie atualizações regulares sobre o atendimento ao 
cliente para a equipe de liderança para que eles saibam como a CX afeta os 
negócios.

Ajude os clientes a se ajudarem com o Answer Bot. Sem escrever nenhum 
código, você pode incluir novos artigos da central de ajuda no Answer Bot 
viabilizado por IA da Zendesk para que o próximo cliente a fazer a mesma 
pergunta obtenha uma resposta imediatamente. Seus agentes terão menos 
tickets para resolver e os clientes receberão respostas mais rápidas.

Dicas para organizações complexas:

Avalie todos os canais de atendimento ao cliente. 
Acompanhe o desempenho e as métricas de satisfação em 
todos os canais para identificar áreas para aprimoramento 
contínuo.

Faça do treinamento uma prioridade. Isso não vale apenas 
para os novos contratados: o treinamento é fundamental 
para agilizar o trabalho de todos na equipe. Trabalhe com os 
líderes de CX para desenvolver um plano de treinamento 
eficaz e garanta que sua equipe tenha tempo e recursos 
para realizá-lo.

Reúna seus dados para experiências personalizadas. 
Forneça à sua equipe um contexto do cliente mais profundo 
com aplicativos e integrações, como detalhes sobre compras 
recentes, preferências de produto e histórico de devolução.

Incremente suas mensagens com integrações. Com o 
Zendesk Suite, você pode criar experiências dinâmicas 
adicionando chatbots de IA personalizados e aplicativos 
interativos, como opções de finalização da conta na 
mensagem, para se antecipar às necessidades do cliente.

Pet Lovers Centre
 
A maior cadeia de varejo para pets com 
160 lojas no sudeste asiático, a Pet 
Lovers Centre recorreu à automação e 
ao autoatendimento para lidar com os 
volumes de tickets cada vez maiores.  
A empresa já usava a Zendesk, mas não 
a aproveitava ao máximo. Para fornecer 
uma experiência realmente omnichannel, 
a empresa usou o Zendesk Suite para 
incorporar mais 10 canais do cliente, 
incluindo um formulário de contato, chat 
em tempo real, mensagens por 
dispositivos móveis, Facebook, 
WhatsApp e Instagram. 

Os resultados:  
-60% de mensagens de chat 
+9% de melhoria do CSAT

https://www.zendesk.com.br/customer/pet-lovers-centre/
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Até mesmo as equipes de 

atendimento ao cliente com 

melhor desempenho precisam 

de um bom kit de ferramentas. 

Embora ter uma equipe 

excelente seja importante, eles 

não podem fazer muita coisa 

sem as ferramentas certas. Com 

o Zendesk Suite, você pode fazer 

mais de uma maneira econômica:

Como capacitar suas equipes com todas 
as ferramentas certas para ter sucesso

• Capacite seus agentes com um espaço de trabalho unificado e 
fácil de usar para solucionar os problemas do cliente com mais 
eficiência e com todas as informações contextuais necessárias 
em um só lugar.

• Forneça ferramentas poderosas para sua equipe para ajudá-los 
a trabalhar juntos com mais facilidade, responder aos clientes 
com mais rapidez usando sugestões inteligentes sobre o que 
fazer em seguida e encaminhar solicitações para os agentes 
certos.

• Ofereça uma solução que seja intuitiva para aprender e usar, 
para que os novos agentes possam trabalhar mais rápido e 
começar a ajudar os clientes com mais rapidez.

Para proporcionar um atendimento ao cliente 
excelente, concentre-se no impacto comercial.

+35% de aumento na produtividade do agente 
ao solucionar problemas do cliente usando o 
Espaço de trabalho do agente da Zendesk 
(análise de uso do produto da Zendesk) 

35%
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Dicas para equipes pequenas:

Crie uma central lucrativa. Quando cada agente tem os 
dados necessários para facilitar oportunidades de venda 
cruzada e upsell, informadas pelo contexto do cliente, 
você pode gerar receita para a empresa.

Solucione os problemas com mais rapidez. O Zendesk 
Suite fornece ferramentas de produtividade do agente 
como macros e automações para ajudar a equipe a 
resolver solicitações com mais eficiência.

Permita a colaboração fácil entre as equipes e até 
mesmo parceiros externos permitindo que os agentes 
procurem outros colegas de equipe no espaço de 
trabalho que usam para responder às solicitações do 
cliente.

Dicas para organizações complexas:

Aumente a produtividade do agente com um espaço de 
trabalho fácil de usar que coloca todos os dados e 
aplicativos relevantes em um só lugar. Sua equipe pode 
passar menos tempo procurando informações em 
sistemas diferentes para encontrar respostas, o que 
agiliza o tempo de resolução.

Crie mais colaboração para dimensionar o suporte com 
confiança. O Zendesk Suite permite que os agentes 
procurem colegas dentro e fora da organização na 
mesma interface que usam para responder às 
solicitações. Isso facilita a colaboração e economiza um 
tempo valioso da sua equipe.

Reduza as tarefas redundantes e os custos de operação 
com a otimização de fluxos de trabalho. Com o Zendesk 
Suite, você pode usar o encaminhamento automático de 
solicitações para atribuir tickets aos agentes com base 
em habilidades, disponibilidade e capacidade.

Drizly 

"Nossa equipe totalmente treinada 
resolvia oito tickets por hora e, 
agora, resolve 16 tickets por hora 
em média. Isso é possível porque 
estamos acompanhando KPIs 
importantes para os nossos 
negócios, o que permite melhorar 
nossos resultados constantemente." 

Brian White, diretor de 
experiência do cliente da Drizly

“Com o Espaço de trabalho do 
agente, nossos agentes têm uma 
visão completa de todos os clientes e 
podem ter conversas personalizadas 
em qualquer canal. Isso resultou em 
tempos de resposta e resolução 
aprimorados, além de um aumento  
de 11% no CSAT." 

Sean Benedict, gerente de 
operações de CX da MakeSpace

Os resultados:  
+200% na produtividade do 
agente 
500% de crescimentos dos 
negócios em 2020

https://www.zendesk.com.br/customer/drizly-taskus/
https://www.zendesk.com.br/customer/makespace/
https://www.zendesk.com.br/customer/makespace/
https://www.zendesk.com.br/customer/makespace/
https://www.zendesk.com.br/customer/makespace/
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Não importa se você está formando uma equipe  

de atendimento ao cliente ou se já tem uma 

estrutura em funcionamento, conseguir se adaptar 

a mudanças e aproveitar as oportunidades é 

fundamental para o sucesso. Você precisa 

entender o que os clientes querem agora e se 

destacar da concorrência com novas ofertas.  

As poderosas ferramentas de relatórios e análise, 

os fluxos de trabalho automatizados e a plataforma 

flexível do Zendesk Suite ajudam a dimensionar 

suas operações e a se integrar a outros sistemas. 

Isso ajuda você a ter visibilidade total e se 

antecipar às necessidades do cliente.

Ao reunir todos os dados do cliente, você obtém 

uma visualização completa e pode agir com base 

nas tendências. Você também vai economizar um 

tempo valioso da sua equipe personalizando fluxos 

de trabalho e automatizando tarefas manuais. 

Assim, sua equipe tem a chance de passar mais 

tempo trabalhando com os clientes e menos tempo 

trabalhando com planilhas. 

Para acompanhar o ritmo da mudança,  
as empresas precisam ir fundo nos dados.

Como dimensionar o suporte e manter 
a agilidade por meio de mudanças
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Dicas para equipes pequenas:

Peça feedback e aja de acordo com ele: Solicite feedback de 
agentes e gerentes sobre a qualidade das ferramentas usadas 
e o processo geral para melhorar a experiência do 
atendimento ao cliente.

Incremente sua CX com mais de 1.000 aplicativos prontos 
para uso e integrações que funcionam perfeitamente com  
a Zendesk para aumentar a produtividade do agente e 
simplificar os fluxos de trabalho.

Faça benchmarking do desempenho: Compare seu 
desempenho com o da concorrência nas principais métricas 
de benchmark, como satisfação do cliente, tempo de reação  
e volume de tickets.

Raddish Kids
 
"Acompanhar as tendências e o 
volume não só nos ajudou a 
preparar nossa equipe de agentes 
para um período muito corrido, 
mas também definiu nosso modo 
de comunicação com os clientes 
em todos os lugares."

Jennifer Buchanan, gerente 
de retenção e atendimento ao 
cliente da Raddish Kids

Dicas para organizações complexas:

Ajuste as operações com ferramentas avançadas de 
gerenciamento de implementação como um ambiente 
de sandbox premium para testar novas configurações e 
agilizar o treinamento e a implantação.

Aproveite uma plataforma extensível que se conecta 
ao portfólio de TI existente com APIs, webhooks e até 
mesmo uma estrutura de aplicativos para que você 
possa estender a personalização da sua solução de 
atendimento.

Abasteça as decisões orientadas por dados com 
análises personalizadas e relatórios em tempo real para 
entender o desempenho da sua organização e fazer 
mudanças durante o processo.

Os resultados:  
+20% de taxa de conversão 
99% de CSAT

SMC 

“Sem dúvida, o ciclo do caixa 
melhora com a Zendesk; com 
tempos de resolução mais ágeis,  
a SMC atende e fatura os pedidos 
mais rapidamente.” 

Robin Rodriguez, gerente global 
de plataforma e prestação de 
serviço da SMC Corporation 

Os resultados:  
Suporte para mais de 15 idiomas 
Implementação em 4 meses 
Mais de 1.000 agentes

https://www.zendesk.com.br/marketplace/
https://www.zendesk.com.br/marketplace/
https://www.zendesk.com.br/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.com.br/customer/raddish-kids/
https://www.zendesk.com.br/customer/smc-customer-story/


Como oferecer o serviço conversacional que seus clientes desejam

 ☐ Quais canais você usa atualmente?

 ☐ Quais canais seus usuários finais preferem? 

 ☐ Quem são seus clientes e como você os segmenta?

 ☐ Como isso afeta suas ofertas de canal?

 ☐ Os clientes têm a opção de autoatendimento? Em caso afirmativo, como isso é 
incorporado em seus outros canais?

 ☐ Como você promove seus canais ao vivo hoje?

Como capacitar suas equipes com as ferramentas certas para ter 

sucesso 

 ☐ Onde residem as informações da sua base de clientes? Qual é sua fonte de 
verdade?

 ☐ Com sua solução atual, você consegue reconhecer um cliente e o histórico de 
suporte dele caso ele entre em contato usando dois canais diferentes?

 ☐ Quais são todas as ferramentas do seu portfólio de TI que um agente precisa 
usar durante as interações com os clientes?

 ☐ Com quais equipes multifuncionais seus agentes estão colaborando, tanto 
internas quanto externas, e como é a comunicação entre eles?

 ☐ Existe uma base de conhecimento interna que sua equipe consulta em busca  
de atualizações e documentação de processos?

Como escalar o suporte e permanecer ágil por meio de mudanças

 ☐ Quais são seus KPIs importantes de equipe e da organização?

 ☐ Como você coleta o feedback dos clientes? Como você transmite esses insights 
internamente?

 ☐ Como você se mantém atualizado sobre as tendências do setor e como se 
compara a elas?

 ☐ Quais ferramentas você está usando para previsão?

 ☐ Como você testa novos fluxos de trabalho e gerencia mudanças na sua 
organização?

 ☐ Você alinhou os recursos de desenvolvimento para personalizar sua 
experiência?

Use esta lista de 
verificação para 
fazer perguntas 
que ajudarão a 
preparar você 
e suas equipes 
para o sucesso, 
mantendo os 
clientes no centro 
do processo 
de tomada de 
decisões.
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As empresas que usam o 
Zendesk Suite oferecem  
uma melhor CX

16% 
respostas mais rápidas aos clientes

14% 
resoluções mais rápidas de 
problemas dos clientes

Depois de migrar para o Zendesk Suite, 

empresas como a sua tiveram, em média:
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Esta nova evolução do Zendesk Suite prepara as empresas com a 
melhor tecnologia de CX a fim de atender às necessidades de seus 
clientes. Agora, você pode se diferenciar da concorrência, aumentar 
a receita e gerar muito mais valor com a Zendesk:

• Rápido de configurar e fácil de usar. O Zendesk Suite oferece 
ferramentas robustas prontas para uso que não requerem 
codificação ou etapas complicadas de configuração, para que 
sua equipe comece a usá-lo com mais rapidez.

• Aumente a produtividade. Um poderoso Espaço de trabalho do 
agente que centraliza todas as conversas e capacita os agentes 
com as ferramentas de que precisam para resolver os problemas 
dos clientes, sempre com mais eficiência. Sua equipe pode 
colaborar com mais facilidade, responder aos clientes com maior 
rapidez e encaminhar as solicitações certas no momento certo.

• Economize tempo e diminua os custos. Tudo isso é 
desenvolvido com base em nossa plataforma aberta, flexível e 
segura, que é capaz de se adequar a QUALQUER tamanho, 
permitindo que você se adapte, de forma eficaz, além de poder 
lidar com casos de uso complexos, sem aumentar os seus custos.

O Zendesk Suite combina todos os 

nossos recursos de serviço 

abrangentes e poderosos — junto com 

mensagens, análises, fóruns da 

comunidade, colaboração e muito 

mais — em uma oferta completa.

Conheça o novo Zendesk Suite
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Aproveite a 
oportunidade  
para crescer
Saiba mais sobre o Zendesk Suite, a solução de 

serviços completa que combina todos os nossos 

produtos e complementos em um pacote 

poderoso.

Pronto para começar?  
Confira os preços.

https://www.zendesk.com.br/service-suite/#channels
https://www.zendesk.com.br/pricing/#everyone

