
Clientes 
satisfeitos,
resultados 
atingidos.  

Ofereça as melhores experiências do cliente com atendimento ágil.



Não é novidade que a agilidade comercial é valiosa.  
Com o aumento da tecnologia, conectividade e mobilidade, é 
provável que você tenha sido obrigado a repensar tudo, desde 
a logística e as operações até o processamento da folha de 
pagamento dos funcionários. Mudar seu jeito de trabalhar e 
as ferramentas que você utiliza também abrange sua base de 
clientes. Essas relações também precisam de manutenção e são 
tão dinâmicas como aquelas que acontecem internamente. 

A tecnologia se desenvolveu para que os clientes tenham 
mais opções, mais informações e mais voz ainda. Na prática, a 
experiência do cliente passou de transacional para relacional, 
tornando cada interação uma oportunidade para estabelecer um 
ótimo relacionamento a longo prazo. 

E, quando seus clientes estão satisfeitos, seu resultado é 
atingido.  
No entanto, é difícil mantê-los satisfeitos quando você 
não consegue se adaptar rapidamente para atender às 
necessidades deles, responder aos seus questionamentos 
ou quando os força a esperar mais tempo do que o previsto 
ou a repetir informações que eles esperam que você já tenha. 
Para interagir com seus clientes em tempo real, seu setor 
de atendimento ao cliente precisa de ferramentas ágeis que 
permitam que ele ofereça atendimento ao cliente de alta 
qualidade, criando relacionamentos e impactando positivamente 
o seu negócio.  

Este eBook aborda não só o que as empresas de atendimento 
ao cliente precisam para sobreviver neste novo cenário, mas 
também o que é preciso para prosperar.

Este eBook se baseia em uma extensa pesquisa e entrevistas 
com empresas que implementaram soluções mais ágeis de 
atendimento ao cliente. A pesquisa foi feita pela Constellation 
Research, uma empresa de pesquisa e consultoria que 
ajuda organizações a enfrentar os desafios do atual cenário 
digitalmente revolucionário.

A experiência do cliente mudou



 
As empresas não conseguem ser ágeis se estiverem usando sistemas 
complicados, infraestrutura e tecnologia que dependem do departamento 
de TI ou de desenvolvedores para fazer atualizações e modificações. As 
empresas de atendimento ao cliente contemporâneas precisam ser capazes 
de atualizar suas ferramentas rapidamente.  

As soluções tradicionais 
de atendimento ao cliente 
normalmente sofrem com:
• Implementação lenta
• Intenso trabalho de TI 
• Baixa produtividade dos agentes 
• Volume grande de reclamações 

dos clientes
• Falta de ferramentas de relatórios 

sofisticados

Soluções de atendimento ao 
cliente complicadas e deficientes 
geram clientes insatisfeitos e outras 
implicações comerciais sérias 
como:
• Baixa taxa de resolução no 

primeiro contato (FCR)
• Alto tempo médio de atendimento 

(TMA)
• Opções de autoatendimento 

insuficientes
• Perda de equipe
• Perda de oportunidades de lucro

Mas isso não precisa ser assim 
Uma solução de atendimento ao cliente 
ágil e cuidadosamente implementada 
ajuda a fornecer atendimento fácil, 
reduzir os custos operacionais e 
aumentar o lucro.

As soluções tradicionais  
não aguentam o tranco



1
A agilidade pode economizar o dinheiro de sua empresa

O atendimento ao cliente ágil torna as coisas mais fáceis para seus 
clientes e sua equipe, o que significa menos transtornos, lentidão e 

acidentes. Quando seus sistemas estão funcionando perfeitamente, 
você melhora o custo-benefício do atendimento ao cliente.

O atendimento ao cliente ágil te ajuda a: 

Aumentar a 
resolução no 

primeiro contato.

Aumentar a 
produtividade dos 

agentes.

Reduzir ou acabar 
com treinamento.

Ajudar os clientes a se 
ajudarem.

Melhorar os processos 
e acabar com a 
redundância.

Aproveitar ao máximo 
as informações dos 

clientes.



5 A AGILIDADE PODE ECONOMIZAR 
O DINHEIRO DE SUA EMPRESA

Aumente a 
resolução no 
primeiro contato
Uma maneira de reduzir os custos com a central de contato é focar 

no aumento da taxa de resolução no primeiro contato (FCR). Reduzir 

o número de solicitações repetidas ajuda os agentes a se concentrar 

em coisas importantes.

Veja como: 
Um sistema de tickets insatisfatório em uma empresa de telefonia 

móvel dificultava o gerenciamento de tarefas. Com a implementação 

de uma solução de atendimento ao cliente ágil, as pendências e o 

alto tempo de resolução foram reduzidos. 

90% de melhoria no tempo até o primeiro 
contato. 
 

O tempo de resposta caiu de 35 a 40 horas 
para 1 a 2 horas por ticket.



6 A AGILIDADE PODE ECONOMIZAR 
O DINHEIRO DE SUA EMPRESA

Aumente a 
produtividade 
dos agentes 
O salário dos agentes de atendimento ao cliente gera um custo 

progressivo e alto. O atendimento ao cliente ágil pode ajudar a diminuir 

o tempo médio de atendimento (TMA), transformando seus agentes em 

referências no quesito eficiência.

 

Veja como: 
Uma plataforma de pagamento online implementou uma solução de 

atendimento ágil e percebeu:

Resolução de 98% dos tickets na primeira 
resposta. 
 

Redução de 3 horas no tempo médio de 
resolução. 
 

Aumento de 90% na satisfação dos 
clientes.



7 A AGILIDADE PODE ECONOMIZAR 
O DINHEIRO DE SUA EMPRESA

Reduza ou 
acabe com o 
treinamento
O atendimento ao cliente pode ser um departamento reativo, com 

necessidades difíceis de prever. Uma solução de atendimento ao 

cliente ágil minimiza o tempo e o esforço necessários para ampliar a 

equipe e treinar novos agentes.

 

Veja como: 
Em 2010, uma editora online com 20 milhões de leitores teve 

uma falha de segurança de dados. Impossibilitada de processar 

transações financeiras, ela não estava preparada para lidar com a 

enxurrada de dúvidas relacionadas ao problema. 

Com as respostas automatizadas e a interface intuitiva de uma 

solução ágil, a empresa contratou 20 funcionários para processar 

4.000 solicitações de suporte em 4 dias. Hoje, com uma equipe 

permanente de 3 agentes, ela está confiante de que poderia 

dimensionar adequadamente no caso de outra crise.



8 A AGILIDADE PODE ECONOMIZAR 
O DINHEIRO DE SUA EMPRESA

Ajude seus clientes  
a se ajudarem

Se você estiver usando uma solução de atendimento ao cliente 

tradicional, há uma grande chance de que seus agentes estejam 

atolados de emails. Ao capacitar seus clientes para que eles resolvam 

alguns dos problemas mais comuns, você pode impedir que seus 

agentes fiquem sobrecarregados.

Algumas alternativas de suporte sem auxílio de agentes 
incluem:
• Deflexão de chamadas

• Autoatendimento

• Base de conhecimento eficiente

• Seção de perguntas frequentes 

 

Veja como: 
A equipe de atendimento ao cliente de um mercado online 

estava sobrecarregada de emails. Oferecendo uma opção de 

autoatendimento e controlando e otimizando as pesquisas da 

base de conhecimento, ela conseguiu salvar sua equipe e ganhar 

eficiência. Como resultado disso, ela conseguiu uma redução de 

72% do volume de emails. 



9 A AGILIDADE PODE ECONOMIZAR 
O DINHEIRO DE SUA EMPRESA

Melhore os processos 
e acabe com  
a redundância
As soluções de atendimento ao cliente são úteis do ponto de vista 

reativo. No entanto, se você escolher intencionalmente uma solução 

que forneça atendimento ao cliente e inteligência empresarial, pode 

prever os problemas e criar uma empresa mais inteligente. 

Veja como: 
Com mais de 10.000 clientes em 100 países, uma empresa de 

publicidade decidiu ser proativa com sua solução de atendimento 

ao cliente, transformando consultas em informações comerciais 

acionáveis.

A fácil integração das consultas de atendimento ao cliente com 

a gestão de relacionamento com o cliente e aplicativos de 

planejamento de recursos empresariais permitiu que os funcionários 

em diferentes funções compartilhassem facilmente informações 

de clientes. A equipe continua usando os dados para identificar 

proativamente possíveis melhorias aos produtos e para ajudar seus 

clientes a aproveitar ao máximo suas ofertas.

“Queríamos uma solução que permitisse o dimensiona
mento de nosso atendimento e que ajudasse a equipe a 
resolver os problemas rapidamente, além de fornecer 
inteligência essencial para a empresa”. 

—Diretor, Satisfação do cliente



A AGILIDADE PODE ECONOMIZAR 
O DINHEIRO DE SUA EMPRESA

Aproveite ao  
máximo as informa
ções dos clientes
Os clientes se tornam defensores da marca quando sentem que são 

bem tratados e ouvidos, especialmente quando fornecem feedback. 

Veja como: 
Uma empresa de treinamento de software online prioriza a interação 

com o cliente desde o momento em que ele inicia uma conversa 

com um representante da empresa. O feedback é levado a sério e a 

empresa assegura que os clientes terão exatamente o que precisam. 

Com uma solução de atendimento ao cliente ágil, os representantes 

viram um aumento de 50% na eficácia e eficiência em relação a outra 

solução.

 

Reduziu as consultas de clientes de  
15 a 20%. 

Aumentou a satisfação do cliente em 
mais de 5%. 

Reduziu o custo por interação.  

Aumentou as taxas de resolução no primeiro 
contato.

Além disso, a solução ágil: 
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2
A agilidade aumenta seu lucro

O atendimento ao cliente nem sempre recebe o respeito que merece e é normalmente 
visto como uma central de custos. No entanto, quando os clientes, os agentes e a 

automação trabalham em conjunto, o atendimento ao cliente pode se transformar em 
uma central de lucros para uma empresa.

O atendimento ao cliente ágil aumenta o lucro com: 

Expansão de 
um serviço que 

funciona.

Otimização da colaboração 
entre departamentos.

Manutenção dos clientes 
no jogo.



A AGILIDADE PODE ECONOMIZAR 
O DINHEIRO DE SUA EMPRESA

Expanda um 
serviço que 
funciona
Não é segredo que um bom atendimento ao cliente gera clientes 

satisfeitos. No entanto, com o atendimento ágil, você pode monitorar o 

comportamento dos agentes e descobrir o que impulsiona as compras, 

prosseguindo daí.

Veja como: 
Após adotar uma solução de atendimento ágil, um mercado online 

queria descobrir como o aumento da resolução no primeiro contato 

afetava o seu lucro.  

Ele descobriu que os consumidores que interagiram online com estilistas 

fizeram 20% mais compras no mesmo dia do que aqueles que não 

interagiram. Já os clientes que consultaram estilistas compraram mais e 

elogiaram o atendimento nas pesquisas de acompanhamento.

“Por anos, os agentes de atendimento ao cliente eram 
heróis desconhecidos porque o nosso principal objetivo 
era agradar ao cliente e, muitas vezes, fomos chamados 
de “coração mole”. No entanto, com as soluções de 
atendimento ao cliente ágeis, os executivos podem medir 
o quanto estamos contribuindo com o lucro. Parece que 
se esforçar para ajudar nossos clientes é muito bom não 
só para os negócios, mas também para o atendimento ao 
cliente”. 

— Diretor do atendimento ao cliente
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A AGILIDADE PODE ECONOMIZAR 
O DINHEIRO DE SUA EMPRESA

Otimize a 
colaboração entre 
departamentos
Quando em funcionamento, uma solução de atendimento ao 

cliente ágil pode fazer mais do que reduzir o volume de chamadas 

e aumentar a produtividade. Ela pode fornecer informações a 

outros departamentos para aumentar a satisfação dos clientes e as 

oportunidades de lucro.

Veja como: 
Com uma lista de grandes clientes com longos ciclos de compra, 

uma empresa B2B usou o atendimento ao cliente ágil para obter 

informações sobre ineficiências da empresa e como e quando fazer 

vendas cruzadas e adicionais aos clientes. 

 

Com a implementação da solução nos departamentos, 
a empresa: 
• Desenvolveu mensagens de marketing mais precisas.

• Aumentou a aquisição de novos clientes.

• Enriqueceu a pesquisa de mercado.

• Aprimorou os dados de CRM de redes sociais para 

direcionamento melhor.

• Melhorou as operações administrativas.

• Aumentou os leads e a taxa de conversão de leads.

• Reforçou o valor e a reputação da marca.

• Reduziu o custo por clique.
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A AGILIDADE PODE ECONOMIZAR 
O DINHEIRO DE SUA EMPRESA

Mantenha 
seus clientes 
no jogo
Sempre que um cliente sai de seu jogo ou aplicativo para obter ajuda, 

você perde uma oportunidade de lucro. O atendimento ao cliente 

ágil mantém os clientes conectados, fornecendo suporte dentro do 

contexto.

Veja como: 
Uma empresa de jogos esportivos juntou o atendimento ao cliente, 

marketing e novos departamentos comerciais para desenvolver um 

aplicativo de atendimento ao cliente ágil. Juntos, criaram um chat 

dentro do jogo para os clientes VIP que é fácil de usar, testar e ajustar.

 

Aumentou a satisfação dos clientes. 

Reduziu os tickets de atendimento ao 
cliente. 
 
Aumentou a resolução no primeiro contato. 

Diminuiu a correspondência por email.

Como consequência, a empresa:
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Se a agilidade faz sentido para toda a sua empresa, ela faz 
sentido para o atendimento ao cliente. Acha que está pronto 
para dar este salto? Lembre-se dos seguintes itens:

Como começar

Analise os custos, estatísticas e 
status atuais.
Quanto custa o funcionamento 
de sua central de atendimento ao 
cliente? Qual é a sua resolução 
no primeiro contato e seu tempo 
médio de atendimento atual? Quais 
oportunidades o atual atendimento 
ao cliente oferece para gerar lucro, 
melhorar o marketing e aumentar o 
envolvimento? É possível melhorar?

Saiba o que está procurando antes 
de começar.
Escreva um documento definindo 
os requisitos e especificando o que 
você procura em uma solução de 
atendimento ao cliente ágil. Nele, 
explique quais pontos problemáticos 
você deseja que o software resolva 
e depois escreva um pedido de 
informações e/ou acrescente uma 
solicitação de proposta.

Torne o atendimento ao cliente 
ágil uma parte do seu plano de 
negócios. 
Crie um caso de negócios e um 
modelo de ROI para mostrar a 
importância da adoção de uma 
solução de atendimento ao 
cliente ágil. Quando entrevistar os 
fornecedores, tenha certeza de que 
você entendeu como o software 
ajudará a resolver seus problemas de 
negócios.



 
Na Zendesk, desenvolvemos softwares para mentes inovadoras. 
Nossa solução de atendimento ao cliente ágil é flexível e fácil 
de dimensionar, fornecendo ferramentas e liberdade para 
experimentar novas ideias. Com um pouco de inspiração, 
as informações certas e sistemas projetados para fomentar 
relacionamentos melhores, nós podemos ajudar as empresas 
a transformar a experiência dos clientes em uma vantagem 
competitiva distinta.
 
Clique aqui para saber mais

Nós podemos ajudar

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

