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na experiência do cliente
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Serena Williams, Lionel Messi, Tom Brady O que esses atletas têm em comum? 

Eles alcançaram o ápice de suas profissões com trabalho árduo, dedicação feroz 

e capacidade de se adaptar conforme a evolução do esporte que praticam. Mas 

se outros esportistas também se esforçaram tanto quanto, o que os diferencia?

Permanecer no topo não é de modo algum uma tarefa fácil. É preciso vigilância constante, disposição para descartar táticas ultrapassadas 

e ficar à vontade com as incertezas que vêm com a mudança. Em outras palavras: é uma mentalidade que preza pela agilidade — a 

capacidade de detectar uma tendência de mudança e, sem demora, embarcar nela para permanecer um passo à frente dos concorrentes.

Assim como atletas estelares, empresas de médio porte e grandes corporações dominam o campo e usam seus consideráveis recursos 

para não deixar o sucesso escapar por entre os dedos... Até que, um belo dia, escapa. A história está repleta de empresas outrora bem-

sucedidas que não conseguiram acompanhar o ritmo acelerado da inovação ou foram pegas de surpresa por imprevistos do mercado, 

sejam mudanças rápidas nas preferências dos consumidores, sejam pandemias globais que vêm para abalar todos os alicerces.

A agilidade dos negócios requer três elementos essenciais:

No entanto, para empresas de médio porte e grandes corporações, é mais fácil dizer do que fazer. Mas como, então, 

a empresa pode chegar lá? 

Para entender melhor como as empresas estão pensando e ganhando agilidade, pesquisamos 3.900 clientes e 3.900 

líderes de negócios, gerentes e agentes de experiência e atendimento ao cliente. Analisamos também os dados de 

capacidade de agilidade máxima de mais de 90.000 empresas que usam Zendesk, espalhadas por 175 países.

Seus clientes querem ser ouvidos. Facilite para eles1.

Equipes que consigam se manter produtivas mesmo em época de mudança 2.

Investimentos em tecnologia flexível e compatível com as metas que sua empresa tem para  
a experiência do cliente3.

Treine para ganhar agilidade e ofereça uma melhor experiência ao cliente
Se sua empresa tiver acabado de entrar no segmento de mercado médio, espera cruzar o limiar para o mercado 

corporativo ou já ocupa a liderança de mercado há muitos anos, ela provavelmente enfrenta sérias dificuldades para 

refletir as vitórias anteriores. 

Sua empresa precisa não apenas entender o que os clientes querem: deve também ter um plano para responder ao 

surgimento das tendências futuras de experiência e atendimento do cliente. E, quando surgirem oportunidades no 

mercado, seria você capaz de dizer com confiança que sua empresa pode ganhar essa aposta antes da concorrência? 
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Coloque a voz do cliente  
em primeiro lugar

Crie métodos confiáveis para ouvir o que os clientes querem que você saiba e ofereça 
opções ao longo da jornada do cliente
Empresas experientes sabem há anos que os clientes querem opções quando se trata de atendimento, sejam elas várias 

maneiras de entrar em contato ou a capacidade de mudar de canal sem precisar repetir as informações — isso nunca é 

bem visto.

Ainda assim, apenas 34% das empresas de médio 

porte oferecem três ou mais canais para seus clientes, 

e esse número cai para 32% nas grandes corporações. 

Isso significa que a maioria das empresas perde 

oportunidades valiosas de ouvir da boca dos clientes 

em que ponto estão, e provavelmente os frustra antes 

mesmo de se conectarem com um agente de suporte.

Os canais de atendimento ao cliente não são a única 

maneira de os clientes expressarem as necessidades de 

experiência do cliente. A integração de pesquisas online 

em toda a jornada do cliente, por meio de parceiros como 

Qualtrics, Stella Connect by Medallia ou SurveyMonkey, 

pode ajudar as empresas a coletarem feedback em 

todas as etapas do caminho. O autoatendimento 

abre também uma importante janela para o mundo 

do cliente. Manter sua central de ajuda atualizada e 

cultivar comunidades ativas de usuários são algumas 

maneiras de trazer as ideias do cliente à superfície. 

01
Se você está na liderança de uma empresa de médio porte ou de uma grande corporação, já deve saber a importância do 

atendimento ao cliente para os negócios. Mas uma coisa é pensar que você está fornecendo serviço nível ouro; outra é ouvir 

de fato o que dizem os clientes. Os clientes servem essencialmente como um sinal de alerta – não apenas de perigo iminente, 

mas também oportunidades. E monitorar continuamente esses sinais é importante porque, como todos sabemos, as coisas 

podem mudar em um piscar de olhos. Veja a seguir algumas maneiras de garantir que a voz do cliente seja ouvida em alto e 

bom som por toda a sua empresa.

32%
Apenas 32% das empresas 
oferecem três ou mais canais 
para seus clientes.
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Extraia sentido de tudo isso com 
análises abrangentes
Para empresas com clientes na casa de dezenas de 

milhares (ou milhões), não basta abrir as comportas de 

informação. Sem as ferramentas certas, esses pontos de 

dados são apenas retratos no tempo e criam uma visão 

somente parcial da jornada do cliente. Sem insights em 

tempo real sobre tendências, é quase impossível ter 

uma noção do rumo que sua empresa precisa tomar.

Além de identificar tendências nos tickets, examine também 

como os clientes usam seu produto ou serviço. Faria sentido 

para sua empresa dar um estímulo ao autoatendimento? 

Você precisa realocar os agentes para diferentes canais 

ou contratar mais funcionários? As respostas a essas 

perguntas enviarão você por rotas muito diferentes. Nada 

como ter a certeza de que está no caminho certo.

Rompa com os silos integrando dados de 
experiência do cliente em toda a empresa
Dados extraídos da experiência do cliente podem  

ajudar sua equipe de atendimento a prestar um serviço melhor, 

mas manter esses dados presos a ela é perder a oportunidade. 

O feedback do cliente e todos os dados relacionados devem 

ser disponibilizados a toda a empresa; da equipe de produto 

ao marketing, essas informações podem estimular decisões 

informadas e orientadas por dados que darão estímulo à 

aquisição e à fidelização do cliente – e também os lucros. 

Foco em toda a experiência, com 
uma visão unificada do cliente
Agora você tem uma montanha de dados do cliente. 

Mas de que valem boas informações se elas estiverem 

fragmentadas ou não chegarem às pessoas certas? Tenha 

a certeza de que seus agentes veem o cliente no todo, 

com todas as interações e todos os detalhes. Isso gera 

melhores resultados para os clientes e para sua empresa.

Aqui estão alguns exemplos de dados de experiência do cliente que podem ajudar 

agentes, administradores e líderes a proporcionar melhores experiências ao cliente:

• Dados do cliente: histórico de compras, histórico de atendimento ao cliente, 

informações de faturamento, dados de mídias sociais, programas de fidelidade, 

contratos de nível de serviço, dados comportamentais de terceiros

• Dados da empresa: gerenciamento de estoque, cadeia de suprimentos e dados de entrega

Dados de experiência do cliente são mais do que apenas pesquisas 

37%
37% dos agentes das empresas de 
médio porte dizem que precisam 
de mais contexto do cliente para 
proporcionar melhores experiências.
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Trabalhando melhor – 
e com mais inteligência

Criar padrões e processos que promovem colaboração e compartilhamento de 
conhecimento

As integrações com parceiros como Zoom, Atlassian e Slack salvaram o dia em que, de repente, mudamos para o 

trabalho remoto, mas ainda assim a colaboração continua a ser ponto de problemas para todas as empresas. Veja só: 

90% dos líderes relatam que a solução que usam facilita para os agentes contribuírem para a base de conhecimento. 

Mas os agentes contam uma história diferente: apenas 57% dizem que conseguem descobrir artigos na base de 

conhecimento. Centralizar todas essas ferramentas em um local facilita a colaboração e o compartilhamento de 

conhecimento. 

Empresas de médio porte com alto desempenho têm 1,5 vez mais chances de adotar melhorias digitais que transformam 

essas mudanças em realidade. Criar um ambiente que facilite a colaboração aberta e o compartilhamento de 

conhecimento é uma maneira poderosa de melhorar a eficiência da equipe. Por exemplo: se um agente resolver um 

problema difícil para um cliente, documentar e compartilhar esse esforço pode economizar uma bela dor de cabeça a 

vários outros agentes e, de quebra, agilizar o atendimento.

02
Com melhor acesso a dados precisos e relevantes, é importante também se concentrar na melhora da sua operação de 

atendimento. Se você acha que melhorar a produtividade vai ser um verdadeiro sacrifício, não se preocupe: você não está 

sozinho. Por exemplo, 88% dos líderes corporativos relatam que fazer alterações no atendimento ao cliente é um desafio.

Mudar é difícil, mas as 
empresas de médio porte 
com alto desempenho têm 
1,5 vez mais chances de 
adotar melhorias digitais e se 
preparar para ganhar escala.

Dito isso, ajudar sua equipe de atendimento a trabalhar 

melhor vale a pena. As melhorias são capazes 

de aumentar a satisfação do cliente, melhorar o 

engajamento dos funcionários, reduzir custos com 

eficiência operacional e até mesmo aumentar a 

receita. São benefícios de grande alcance, tanto para a 

experiência do cliente quanto para a sua empresa como 

um todo.
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Use a automação para reduzir tarefas  
redundantes e alterar o custo 
de gestão de mudanças
Nada mata a eficiência e o estado de espírito da equipe 

como forçar os funcionários a fazer um trabalho que poderia 

ser automatizado. É aqui que a automação brilha, desde 

o encaminhamento inteligente de tickets até respostas 

automatizadas por e-mail. Cada tarefa de rotina que possa 

ser retirada das costas de um agente significa mais tempo 

gasto resolvendo os problemas complexos dos clientes.

Desenvolva fluxos de trabalho para aumentar 
qualidade, transparência e controle
Atenção para a parte de "fluxo" do fluxo de trabalho: 

com regras simples, é possível padronizar processos e 

azeitar as engrenagens de toda uma organização. Com 

a simplificação do atendimento, os fluxos de trabalho 

ficam responsáveis pela consistência (e provavelmente 

por experiências do cliente mais rápidas e melhores). Eles 

também facilitam muito as alterações em larga escala sem 

precisar treinar novamente sua equipe de atendimento ao 

cliente: prioridade fundamental para qualquer empresa ágil.

Aprenda e adapte-se constantemente: 
negócios mais inteligentes com 
ferramentas de IA e machine learning
Essas ferramentas podem ampliar a automação em toda 

a jornada do cliente, garantindo maior produtividade 

aos agentes e mais acessibilidade ao autoatendimento. 

Nada substitui seres humanos, mas os bots podem ser 

bastante úteis. Com chatbots com IA, por exemplo, as 

empresas aproveitam que o atendimento está sempre 

ativo e respondem às perguntas dos clientes mesmo 

quando os agentes não estiverem no escritório. Se 

a transferência for necessária, os bots explicam sem 

demora às suas contrapartes humanas o contexto, 

deixando a solução de problemas mais rápida e 

eficiente. Entre os clientes, 42% dizem estar abertos 

a trabalhar com um bot e os bots são cada vez mais 

populares entre os clientes com menos de 40 anos.

44%
Apenas 44% das grandes corporações 
relatam o uso de bots no dia a dia, em 
comparação com 51% das empresas 
de médio porte.

42%
42% dos clientes dizem que estão 

abertos a trabalhar com um bot e os 

bots são cada vez mais populares entre 

os clientes com menos de 40 anos. 

Manual da Agilidade 6



03
As empresas líderes 
têm 5,8 vezes mais 
chances de dizer que 
dão aos agentes uma 
visão única do contexto 
importante do cliente.

Escolhendo a 
tecnologia certa 

Para contextualizar: 63% das empresas de 

médio porte veem a experiência do cliente 

principalmente como um gerador de receita; 

24% veem como um centro de custo. Não 

importa onde você caia nesse espectro: 

priorizar uma experiência do cliente ágil pode 

melhorar a lucratividade. Entre os líderes de 

negócios, 22% relatam que a alta agilidade 

reduziu os custos em 25% ou mais; outros 38% 

viram economia de custos entre 11% e 25%.

Ao considerar onde investir, a tecnologia é um bom lugar 

para começar. Como mencionado anteriormente, unificar o 

espaço de trabalho para seus agentes é fundamental para 

aumentar a produtividade da equipe e também pode ajudar 

a ganhar uma visão melhor do cliente. As empresas líderes 

têm 5,8 vezes mais chances de dizer que dão aos agentes 

uma visão única do contexto importante do cliente. E essa 

continua sendo uma das principais questões tanto para 

empresas de médio porte quanto para grandes corporações. 

Assim como os atletas contam com ferramentas que 

os deixam mais fortes e mais rápidos, as empresas 

confiam em suas próprias ferramentas para atender 

melhor os clientes. Não importa quais recursos em 

tecnologia que você possui: é preciso sempre valorizar 

abertura, integrações fluídas e flexibilidade.

Quase um quarto dos 
líderes de negócios 
relatam que ter alta 
agilidade reduziu seus 
custos em 25% ou mais.

25%
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Capacite sua equipe para agilizar a adoção de ferramentas que precisem de pouca 
programação 
Os dias de software on-premises, que requerem significativo suporte local, estão felizmente em declínio. Sua equipe precisa 

adotar novas ferramentas que usem pouca programação e não exigem manutenção significativa, com a opção de colocar essas 

opções em uso sem enfrentar meses a fio de burocracia. Configurar fluxos de trabalho, condições e gatilhos dentro de sua 

plataforma de experiência do cliente precisa ser fácil e, com a ajuda de parceiros como Workato ou Tray, pode ser uma boa 

adição à experiência fluida do agente que você está procurando.

Veja a pandemia de Covid-19, por exemplo. As equipes de atendimento se viram ante a uma transição repentina para o trabalho 

remoto, enquanto as interações com os clientes aumentavam, muitas vezes em canais inesperados. As empresas que eram 

ágeis se adaptaram rapidamente e viram os resultados dos clientes melhorarem.

Tecnologia aberta é nossa amiga 
Tecnologia nova é uma maravilha — até você perceber que não dá para personalizá-la conforme suas necessidades. Tenha em 

mente que ser ágil significa resolver sem demora desafios inesperados. Sua plataforma tecnológica deve ser personalizável 

para atender às necessidades do seu negócio – agora e no futuro. E se você tiver a sorte de ter recursos dedicados de 

desenvolvimento, eles devem trabalhar com as ferramentas e as linguagens de desenvolvimento que preferirem. 

Integrar aplicativos usados com frequência e 
parceiros importantes
A realidade é que você nunca usará uma única tecnologia para apoiar 

a experiência do cliente. Seja CRM, software de comércio eletrônico ou 

ferramentas de produtividade, você precisará de um software de suporte 

ao cliente que se integre facilmente com o que sua equipe precisa.

Leve em consideração a velocidade de chegada ao 
mercado, a usabilidade e a escalabilidade nos seus 
investimentos em tecnologia
Quando aumentam os volumes de tickets, os principais players do espaço 

de mercado médio geralmente adotam três recursos em comparação 

com concorrentes de baixo desempenho: artigos da central de ajuda, 

macros e grupos e automações. Pergunte a si mesmo se a sua pilha de 

tecnologia vai crescer junto com a empresa, se agregou funcionalidade 

com facilidade e se de fato vai ajudar sua equipe a fornecer um melhor 

atendimento ao cliente.
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A Zendesk fez uma parceria com a Dynata, uma plataforma 
de insights e dados primários, para realizar a pesquisa de 
mercado citada neste manual.

Mesmo os melhores programas de treinamento têm efeitos de 

curta duração se não houver investimento em bases fortes. 

Sempre ouça clientes, simplifique equipes e processos e adote 

uma abordagem disciplinada às decisões tecnológicas para 

fazer da agilidade da experiência do cliente um modo de vida.

Tudo pronto para elevar o treinamento em agilidade a outro patamar?
Inicie uma avaliação gratuita da Zendesk para saber mais.

Conclusão

https://www.zendesk.com.br/?_ga=2.196319343.2137262503.1624293809-906247451.1585666363
https://www.zendesk.com.br/register/?variant=311b&ref=297a#step-1

