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Adaptação à 
rápida mudança

Como pequenas empresas podem 
proporcionar experiências melhores 
aos clientes com equipes mais enxutas
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Ninguém pode negar que surgiram desafios inesperados em 2020. 
As respostas governamentais à crise de saúde global forçaram 
as pequenas equipes a se adaptarem a cenários que antes eram 
inimagináveis: forças de trabalho totalmente remotas e novas 
regras que regem como as empresas e os clientes devem interagir. 

Em épocas de incertezas, tomar decisões rapidamente pode 
ajudar pequenas e médias empresas (PMEs) a proporcionar 
experiências significativas aos clientes quando eles mais 
precisam. Porém, enquanto as pequenas empresas estão 
se adaptando rapidamente, elas também estão recebendo 
contatos de um número recorde de clientes, o que sobrecarrega 
as equipes de suporte dessas PMEs muito mais rápido 
do que as equipes de empresas dez vezes maiores.

Como os clientes continuam esperando um 
atendimento de nível mais alto das empresas, 
uma única experiência ruim é o suficiente para 
metade dos clientes pensar em mudar para um 
concorrente, de acordo com o Relatório sobre 
as tendências da experiência do cliente de 2020 
da Zendesk. 

Na situação econômica atual, o suporte ao cliente 
assume um papel cada vez mais importante. 
As pequenas empresas precisam se esforçar 
ao máximo para atender às necessidades dos 
clientes, mesmo com a redução do orçamento 
e o aumento da carga de trabalho.

Como as pequenas empresas podem se superar 
para oferecer um atendimento ao cliente 
excepcional, mesmo em épocas de rápidas 
mudanças? Para entender melhor o impacto da 
COVID-19 e como várias pequenas empresas 
estão reagindo para superar esse desafio, 
consultamos o Benchmark da Zendesk, nosso 
índice de dados de empresas que usam soluções 
da Zendesk. Com esse conjunto de dados, 
analisamos as operações de suporte de mais de 
13.000 PMEs no mundo.

https://d1eipm3vz40hy0.cloudfront.net/pdf/cxtrends/cx-trends-2020-full-report.pdf
https://d1eipm3vz40hy0.cloudfront.net/pdf/cxtrends/cx-trends-2020-full-report.pdf
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As PMEs precisam fazer 
mais com ainda menos
É menos provável que as pequenas empresas 
tenham uma estratégia de suporte definida 
em vigor, de acordo com o nosso Relatório 
sobre as tendências da experiência do cliente. 
Porém, conforme transformam rapidamente 
as operações diárias para reagir à crise, as 
pequenas empresas têm a oportunidade 
exclusiva de criar equipes de suporte mais 
enxutas e eficientes. Cerca de 17% das PMEs 
em nosso conjunto de dados conseguiram 
manter os tempos de resolução estáveis 
e os clientes felizes, mesmo que estejam 
processando mais tickets do que nunca.

Como? Ampliando o alcance das pequenas 
equipes e reduzindo a carga dos agentes 
(veja o estudo de caso no final deste 
relatório para obter mais detalhes sobre 
a estratégia de suporte usada). É possível usar 
centrais de ajuda, regras de negócios para 
acompanhamentos programados e até mesmo 
inteligência artificial para redimensionar as 
operações de suporte e ajudar as equipes a se 
prepararem melhor para o futuro.

A agilidade será essencial 
para o futuro
Os tickets podem ter aumentado globalmente 
para pequenas e médias empresas, mas eles 
oscilam muito entre as regiões e até mesmo 
entre os setores. Nesse novo mercado, até 
mesmo os clientes estão mudando a forma 
como se comunicam e interagem com as 
equipes de suporte. Com a previsão de 
volatilidade no futuro próximo, as operações 
de suporte devem ter a capacidade de 
se redimensionar a qualquer momento 
para garantir que as equipes continuem 
proporcionando experiências excepcionais 
aos clientes. 

Veja agora algumas das principais tendências 
que afetam as pequenas equipes.

História 
de sucesso…
A equipe da TuneCore está usando ferramentas 
como macros e gatilhos para ajudar a garantir 

que os tickets cheguem à pessoa certa enquanto 
o volume aumenta. As respostas automáticas 

também permitem que os agentes economizem 
tempo valioso e definam as expectativas dos 

clientes em termos de tempos de reação.

“A automação não tem a ver 
com substituir as interações 

humanas, mas sim fazer com 
que as interações humanas 

existentes sejam mais 
eficazes.”

Erica Clayton
Diretor de atendimento ao cliente, TuneCore

Nova York

https://d1eipm3vz40hy0.cloudfront.net/pdf/cxtrends/cx-trends-2020-full-report.pdf
https://d1eipm3vz40hy0.cloudfront.net/pdf/cxtrends/cx-trends-2020-full-report.pdf
https://d1eipm3vz40hy0.cloudfront.net/pdf/cxtrends/cx-trends-2020-full-report.pdf
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01
As solicitações globais 
podem ter aumentado, 
mas nem todas as regiões 
ou setores enfrentam 
os mesmos aumentos. 
Os tickets tendem 
a aumentar e diminuir 
conforme a situação da 
pandemia em cada região. 
Por exemplo, geralmente 
ocorrem picos iniciais 
após notícias de números 
de casos mais altos ou 
endurecimento de restrições, 
enquanto que as reduções 
ocorrem durante a reabertura 
cuidadosa dos países. 
As empresas precisam 
estar preparadas para uma 
segunda ou terceira onda.

Em junho, as PMEs na América do Norte apresentaram 
os maiores aumentos de tickets (19%) desde o começo da 
crise e algumas das piores taxas de infecção, ficando na 
frente da Europa (aumento de 13%), Ásia-Pacífico (aumento 
de 7%) e América Latina (redução de 2%).

Volatilidade de tickets

19% 13%

7%
2%

▲ Aumento de tickets
▲ Aumento de tickets

▲ Aumento de tickets

▼ Redução de tickets
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Pequenas 
empresas de 
redes sociais

Pequenas 
empresas de 

viagens

Entretenimento Empresas 
de serviços 
financeiros

Entrega de 
supermercado

Varejo Comércio 
eletrônico

Os setores também foram afetados 
em diferentes medidas pelo aumento 
ou pela redução da demanda, 
sendo que os maiores aumentos de 
solicitações ocorreram em empresas 
de redes sociais (aumento de 44%), 
varejo (aumento de 42%), comércio 
eletrônico (aumento de 37%) e entrega 
de supermercado (aumento de 35%). 
Por outro lado, pequenas empresas 
de viagens receberam 18% menos 
solicitações no mesmo período de 
tempo, seguidas por empresas de 
entretenimento (redução de 13%) e 
empresas de serviços financeiros 
(redução de 6%).

Semana

LATAM −2%

AMER 19%
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APAC 7%
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Tendências regionais lado a lado

▲44%

▼18% ▼13% ▼6%

▲35%▲42% ▲37%

Setores intensamente afetados
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Semana

Semana

Supermercado 35%

Viagens −18%
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Redes sociais 44%
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Entretenimento −13%

Varejo 42%
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Dicas de agilidade:
 ● Adicione integrações entre ferramentas 

para remover o trabalho duplicado.

 ● Encontre um parceiro de terceirização 
de processos empresariais para ajudar 
a oferecer flexibilidade às equipes 
e ampliar e reduzir as operações 
conforme a necessidade.

 ● Crie um documento para registrar as 
práticas recomendadas para novos 
momentos de pico e peça a opinião dos 
funcionários.

 ● Crie modelos de email com base nas 
perguntas frequentes para que a equipe 
de suporte resolva essas solicitações 
com facilidade.

História 
de sucesso…

Eveline Poetsema, gerente de operações da 
Miinto, calculou que o Zendesk Chat reduz 
o equivalente a um terço do tempo de um 

funcionário em período integral.

“O Zendesk Chat reduziu 
em 40% nosso volume 

de chamadas, o que 
é extremamente significativo 

para nosso negócio. É mais 
eficaz porque nossos agentes 

podem participar de várias 
conversas ao mesmo tempo.”

Eveline Poetsema
Gerente de operações, Miinto

Copenhague

https://www.zendesk.com.br/blog/use-customer-service-email-templates-save-time/
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02Alteração no 
comportamento dos clientes

Todos nós procuramos 
conforto em momentos de 
crise, e os clientes também. 
Não é à toa que eles 
estão mudando a maneira 
como se comunicam com 
pequenas empresas.

Os canais de envio de 
mensagens geralmente 
usados para conversar 
com familiares e amigos se 
tornaram opções procuradas 
para solicitações de tickets, 
o que é uma aceleração 
das tendências vistas antes 
mesmo da pandemia.

As solicitações feitas por WhatsApp e mensagens 
de texto aumentaram em média 76% e 56%, 
respectivamente, entre fevereiro e fim de junho, 
mais rapidamente do que email (aumento de 10%) 
e chat (aumento de 3%). Isso é importante para as PMEs, 
que tentam tomar decisões rápidas sobre que aspecto 
redimensionar em relação ao suporte. 

O uso do WhatsApp foi o mais alto entre os clientes 
da América Latina (aumento de 157%) e Ásia-Pacífico 
(aumento de 118%), enquanto que os clientes na Europa 
e na América do Norte recorreram a mensagens de 
texto (aumento de 79% e 55%, respectivamente).

76%
Aumento médio das solicitações por WhatsApp 

às PMEs entre fevereiro e fim de junho

56%
Aumento médio das solicitações por mensagens 
de texto às PMEs entre fevereiro e fim de junho

Pesquisa

Fonte

https://d1eipm3vz40hy0.cloudfront.net/pdf/cxtrends/cx-trends-2020-full-report.pdf
https://d1eipm3vz40hy0.cloudfront.net/pdf/cxtrends/cx-trends-2020-full-report.pdf
https://d1eipm3vz40hy0.cloudfront.net/pdf/cxtrends/cx-trends-2020-full-report.pdf
https://d1eipm3vz40hy0.cloudfront.net/pdf/cxtrends/cx-trends-2020-full-report.pdf
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Uso de canais por PMEs – AMER

Chat 11%
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Facebook e Twitter 3%
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Uso de canais por PMEs – Maior aumento de tickets por envio de mensagens e mensagens de texto para PMEs



Relatório de PMEs 10

Semana

WhatsApp 118%
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Uso de canais por PMEs – APAC

Chat −8%
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Uso de canais por PMEs – EMEA

Chat −7%

Mensagens por 
Facebook e Twitter 9%

Mensagem de texto 79%

Email 11%
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Semana

WhatsApp 157%
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Uso de canais por PMEs – LATAM

Chat 26%

Mensagens por 
Facebook e Twitter −77%

Mensagem de texto −43%

Email −32%
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Os canais de envio de 
mensagens como WhatsApp, 
envio de mensagens de 
texto e mensagens diretas 
pelo Facebook e Twitter 
costumam ser mais usados 
por pequenas empresas de 
varejo e comércio eletrônico.

Os clientes também estão cada vez mais 
dispostos a pesquisar online por respostas 
rápidas. E ferramentas como centrais de ajuda 
online ou páginas de perguntas frequentes 
podem ser maneiras cruciais de pequenas 
empresas responderem a perguntas comuns 
dos clientes sem precisar envolver um agente. 
Em todas as regiões, as visualizações do 
autoatendimento de pequenas empresas 
aumentaram 12% e, em alguns setores, estão 
superando o crescimento de novos tickets, o que 
significa que as equipes de suporte têm mais 
tempo para resolver problemas complexos. 

Os setores que estão indo bem nisso são 
empresas de entrega de alimentos (em que 
as visualizações da central de ajuda online 
aumentaram 13 vezes mais rapidamente 
do que novos tickets), logística, marketing 
e entretenimento. As empresas que 
apresentaram aumento moderado do uso do 
autoatendimento (incluindo varejo, entrega de 
supermercado e comércio eletrônico) podem 
estar perdendo oportunidades de aproveitar 
ao máximo as centrais de ajuda.
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Logística

Visualização do autoatendimento versus aumento de tickets
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Dicas de agilidade:
 ● Crie mecanismos (enquetes ou grupos 

de pesquisas) para entender melhor 
as necessidades e expectativas dos 
clientes.

 ● Transfira os agentes para os canais 
de envio de mensagens onde possam 
trabalhar para resolver vários tickets de 
uma vez.

 ● Capacite os agentes para trabalharem 
em vários canais de serviços a fim 
de que se tornem mais ágeis quando 
receberem os tickets.

 ● Evite tickets em potencial alimentando 
a central de ajuda com respostas às 
perguntas comuns dos clientes. Se sua 
taxa de resolução de um único toque 
estiver acima de 70%, talvez você 
precise de uma estratégia melhor para 
evitar esses tickets.

 ● Conforme você redimensiona sua 
equipe, considere adotar um bot de 
chat alimentado por IA para aumentar 
o alcance da central de ajuda.

História 
de sucesso…

“A PRISM+ começou 
a gerenciar entre 500 

e 699 tickets diariamente 
em comparação 

a aproximadamente 350 por 
dia antes da pandemia, 

e alcançou 90% do score 
de CSAT usando o Support 

Suite da Zendesk com 
complementos de redes 

sociais e Explore.”

Jon Ng
Diretor de vendas e operações, Prism+

Cingapura
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03Embora os tempos de 
resposta e resolução 
estejam aumentando, 
os clientes estão perdoando

Conforme os tickets alcançam 
números mais elevados 
do que nunca, as equipes 
pequenas se esforçam para 
manter os tempos de resposta 
e resolução curtos. Os clientes 
que entram em contato 
pelos canais de envio de 
mensagens como WhatsApp 
e mensagens de texto estão 
esperando mais tempo.

 ● Atualmente, um agente demora quase 2 horas 
a mais para responder à pergunta de um cliente 
pelo canal de envio de mensagens (aumento de 
30%) e quase 1 hora a mais (aumento de 9%) para 
resolver os problemas dos clientes, embora as 
equipes menores estejam superando as equipes 
maiores.

 ● As equipes também estão demorando mais para 
responder por email e formulário web, que são 
os principais fatores do tráfego de suporte de 
PMEs, mas também estão fazendo isso com mais 
eficiência do que antes. Os tempos de espera 
pela resposta de um agente cresceram apenas 
4% apesar de o aumento no total de tickets ser 
de 14%.

 ● As resoluções pelos canais em tempo real 
(telefone e chat) também apresentaram um 
aumento de 5%, chegando a 27 minutos, 
mas pode ser difícil para as equipes menores 
redimensionarem o suporte por telefone. 
Atualmente, as equipes menores demoram 50% 
mais tempo para resolver um ticket por um canal 
em tempo real do que grandes empresas.

Os tempos de espera podem ter aumentado, 
mas os clientes não estão descontando nos agentes. 
Na verdade, os scores de satisfação dos clientes (CSAT) 
em relação às pequenas empresas melhoraram, mesmo 
que os clientes estejam esperando mais tempo para 
que seus problemas sejam resolvidos. A média dos 
canais em tempo real (telefone e chat) aumentou de 
90,1 para 91,2 desde o fim de fevereiro, e a média dos 
canais assíncronos (email e formulário web) aumentou 
0,1 ponto percentual, chegando a 89,5. Embora os 
tempos de espera acima do normal tenham reduzido 
o score de CSAT dos canais de envio de mensagens, 
ele apresentou uma recuperação e alcançou 96,5, 
a maior média de qualquer canal.
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Envio de mensagens 96,5

C
SA

T 
m

éd
io

80

84

94

90

100

82

88

98

86

96

92

102

104

23/02 01/03 08/03 15/03 22/03 29/03 05/04 12/04 19/04 26/04 03/05 10/05 17/05 24/05 31/05

Alterações de CSAT

07/06

Canal em tempo real 91,2

Email e formulário 
web 89,5



Relatório de PMEs 16

Dicas de agilidade:
 ● Concentre-se em atender os clientes 

em qualquer lugar e formar as equipes 
dos canais de forma adequada, seja 
internamente ou de maneira terceirizada.

 ● Use o formulário web em vez do email 
para selecionar melhor os problemas dos 
clientes e destacar as questões urgentes 
que devem ser resolvidas primeiro.

 ● Utilize o recurso do contrato de nível 
de serviço da Zendesk para auxiliar na 
priorização de tickets nos painéis.

 ● Encontre maneiras de oferecer um 
atendimento excepcional ao cliente, 
principalmente com tempos de espera 
acima do normal. O que você faz agora 
para seus clientes pode render uma 
lealdade duradoura.

História 
de sucesso…

Com a ajuda do Zendesk Support e do Guide, 
a equipe da Calm conseguiu gerenciar um 

aumento de 33% nas consultas e um crescimento 
de 50% nas visualizações da central de ajuda, 
principalmente de pessoas perguntando como 
acessar os recursos disponibilizados durante 
esse tempo. Apesar do aumento do volume, 
os agentes continuam rápidos nas respostas, 

proporcionando uma melhoria no score de 
CSAT da equipe. Ao disponibilizar prontamente 
conteúdos valiosos e um suporte ágil, a Calm 

está ajudando pessoas do mundo todo a viverem 
de forma mais feliz e saudável.

San Francisco
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Como PMEs ágeis estão reduzindo os tempos de 
resolução
Atualmente, acertar no suporte ao cliente é mais importante do que nunca. E se as pequenas 
empresas conseguirem reduzir a carga dos ativos mais importantes (os funcionários), elas serão 
capazes de proporcionar experiências melhores para os clientes e as equipes de suporte. 

Milhares de pequenas empresas em nosso banco de dados mantiveram os tempos de resolução 
estáveis apesar do aumento de tickets e das interrupções no fluxo de trabalho. Isso foi possível 
por meio da reação rápida às mudanças no comportamento dos clientes e do desenvolvimento 
de ainda mais eficiência nas equipes. 

Desde fevereiro, essas equipes ágeis foram redimensionadas para enfrentar os desafios de 
cargas de trabalho voláteis da seguinte forma:

Atendimento dos clientes em qualquer lugar
Mais clientes estão entrando em contato pelos canais de mensagens, o que pode aumentar a eficiência 
das equipes pequenas porque permite que os agentes lidem com vários tickets de uma vez. Entre essas 
empresas, ocorreu um aumento de 34% na adoção dos canais de mensagens como WhatsApp, Facebook 
Messenger e Line.

Autonomia dos clientes com o autoatendimento
Pelo menos 57% dessas equipes adicionaram novos artigos e recursos às centrais de ajuda online. 
Por meio da avaliação e antecipação contínua de perguntas comuns dos clientes, elas fornecem respostas 
rapidamente e liberam os agentes para lidarem com problemas mais complicados.

Simplificação de fluxos de trabalho e processos
As equipes adicionaram 8% mais ferramentas de gerenciamento do fluxo de trabalho (automações, macros 
e gatilhos) para ajudar as empresas a definir as regras de negócios e as respostas ou ações automatizadas 
de maneiras reproduzíveis e redimensionáveis.

Intensificação dos canais em tempo real
O suporte por telefone e chat ainda é a maneira mais rápida de as pequenas empresas resolverem as 
perguntas dos clientes, e essas equipes adotaram 11% mais canais em tempo real. As resoluções por meio 
de telefone e chat em tempo real aumentaram pelo menos 10% em um terço das equipes que usam esses 
canais.
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Inicie uma avaliação 
do Support Suite 

Visite zendesk.com.br


