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Para atender efetivamente 
as necessidades do cliente, 
os agentes de suporte 
devem ter uma estrutura 
montada para o sucesso. 

Isso significa fazer um investimento inicial em ferramentas 

e processos que permitam aos agentes de suporte fornecer 

o tipo de suporte que os clientes desejam, evitando também 

as experiências frustrantes que os clientes detestam.

A experiência do agente concentra-se em melhorar a interação 

dos agentes com os clientes.
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Crescendo 
substancialmente
Como uma organização de suporte em crescimento 

substancial, você tem um conjunto único de desafios 

e oportunidades. Claramente, algo está funcionando 

porque você está crescendo muito. O suporte que 

você está oferecendo é bem aceito pelos seus 

clientes. No entanto, as demandas também estão 

aumentando, uma vez que as pessoas continuam 

pedindo constantemente que você faça mais em 

menos tempo, pressionando sua equipe de suporte 

e ameaçando sua capacidade de manter o mesmo 

nível de qualidade, sem muita margem para 

aprimoramento.

É um desafio difícil, mas não impossível. 

A Zendesk compilou estratégias de suporte reais 

que ajudam empresas como a sua em tudo, desde 

a contratação e o treinamento de agentes à criação 

das melhores estratégias de suporte para oferecer 

excelentes experiências aos clientes. 

Este guia foi elaborado pensando nas equipes de 

suporte que procuram crescer substancialmente 

e tem como objetivo ajudá-lo a levar seu 

atendimento ao cliente além.
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Encaminhamento 
de tickets
Sem o encaminhamento de tickets, muitos departa-

mentos de atendimento ao cliente seriam um caos. 

Isso aconteceria devido à falta de um processo 

definido para garantir que cada ticket fosse para 

encaminhado à pessoa certa para resolvê-lo.

TÉ CNICAS DE ENCAMINHAMENTO DE TICKETS
Listamos várias técnicas para equipes de suporte ao 

cliente que estão crescendo substancialmente:

Encaminhamento direto (busca por 

grupo)

Os clientes têm a opção de entrar em 

contato com o departamento específico 

com o qual desejam falar. 

Menos ocioso

Usando um processo automatizado, 

a atribuição para o agente menos 

ocioso é uma estratégia de 

encaminhamento um pouco mais 

sofisticada, na qual as chamadas são 

oferecidas para o agente que está 

esperando por um ticket há mais tempo.

Menos ocupado

O próximo ticket é enviado para quem 

ficou menos ocupado ao longo do dia.  

Com base em qualificações

Os agentes recebem diferentes 

competências e níveis para cada 

competência recebida, e os tickets 

são atribuídos de acordo.

S U P O RT E  C O L A B O R AT I VO
Para as empresas que enfrentam os problemas 

causados pelo crescimento rápido, como aumento 

de tickets e suporte a vários fusos horários, uma 

abordagem colaborativa para o suporte pode ser 

muito útil.

Incluindo:

• Atribuir prioridades a cada ticket por um 

processo de triagem (automatizado ou 

manual), garantindo que os tickets mais 

importantes sejam resolvidos primeiro

• Encaminhar tickets aos agentes/grupos 

mais adequados para resolvê-los; ou, se 

o agente original não puder resolver o ticket, 

encaminhá-lo para outro agente

• Trabalhar em grupo, reduzindo a sobrecarga 

dos agentes e os tempos de espera do 

cliente
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Ciclo de feedback
É essencial fornecer um mecanismo de feedback para que os clientes comentem tanto suas 

experiências individuais quanto as maneiras como a organização pode melhorar. Mas, sem 

uma maneira de acompanhar o feedback recebido, os clientes não se sentirão ouvidos e você 

não poderá aproveitá-lo. Nesse cenário, a melhoria da satisfação do cliente não é viável. 

C I C LO  D E  F E E D BAC K  F E C H A D O
Um ciclo de feedback fechado oferece uma maneira 

para os clientes se comunicarem com a empresa, bem 

como um método para coletar e aprender com esse 

feedback.

Quando usada de forma inteligente, a abordagem 

de ciclo fechado:

• Aumenta o engajamento de clientes e funcionários.

• Ajuda a identificar e destacar rapidamente as 

oportunidades.

• Define prioridades com base nas necessidades do 

cliente.

• Promove a integridade da empresa aos olhos de 

seus clientes.

• Gera um retorno positivo sobre o investimento 

baseado em pesquisa.

• Ajuda a impulsionar o ciclo de vida do produto.

• Fornece feedback para equipes de marketing 

e produto, por segmento de cliente.

“Nas empresas com sistemas 
consolidados e robustos de feedback 
dos clientes, os líderes das unidades 
de negócios e os funcionários da 
linha de frente começam a fidelizar 
os clientes da mesma maneira que 
alcançam seus objetivos de receita, 
lucros e participação no mercado”.

O cliente oferece 

feedback

O feedback é 

automaticamente 

coletado e classificado

O feedback é enviado 

às equipes/pessoas 

corretas

A empresa adota medidas 

para remediar a situação, 

incluindo a comunicação 

direta com o cliente

Fonte 

https://hbr.org/2009/12/closing-the-customer-feedback-loop
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Autoatendimento interno
O autoatendimento não é um ativo valioso apenas para os clientes, mas também 

para os agentes. Ter acesso a informações organizadas e fáceis de localizar permite 

que aos agentes compartilhem informações relevantes com os clientes, resolvendo 

rapidamente os problemas para que possam atender o próximo consumidor.

AU D I TO R I A  D O  AU TOAT E N D I M E N TO 

Você tem uma base de conhecimento interna 

(KB)?

Você disponibiliza suporte online para seus 

agentes?

Os agentes podem contribuir com a KB? Em 

caso afirmativo, como?

Você tem roteiros de orientação definidos 

para garantir que os agentes respondam 

adequadamente aos clientes?

Você tem um portal no qual os agentes podem 

ver sua escala, notícias e eventos diários?

1. Determine os objetivos de sua implementação 

de gerenciamento de conhecimento 

Por exemplo, forneça bastante conteúdo de 

autoatendimento para que os agentes da 

primeira resposta tenham recursos suficientes 

para reduzir com êxito o número de tickets 

encaminhados.

2. Planeje uma estratégia de implementação 

bem-sucedida 

Forme uma equipe de implementação (como 

um patrocinador executivo, um proprietário 

da KB, TI, redatores) e decida sobre um plano 

de implementação realista.

3. Elabore processos claros 
Crie diretrizes para desenvolvimento de 

conteúdo, categorização e gerenciamento 

contínuo do conteúdo.
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D I R E T R I Z E S  PA R A  U M A  BA S E  D E  C O N H E C I -
M E N TO  I N T E R N A  B E M - S U C E D I DA  ( K B )
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COMO desenvolver conteúdo útil da KB

Cada parte do conteúdo deve 

conter uma única ideia. 

 

 

O estilo deve ser simples 

e prático, com etapas para 

uma resolução explicada de 

maneira lógica e concisa. 

 

 

Em vez de fornecer descrições 

exaustivas, o conteúdo deve 

ser o mais curto possível e usar 

um tom direto e informal. 

 

A estrutura do conteúdo 

deve ser uniforme e usar 

um vocabulário e taxonomia 

consistentes.

Use um formato de modelo 

e se atenha a ele. 

 

 

Sempre leve em consideração: 

o que o cliente está 

tentando fazer? O que ele 

está perguntando? Qual 

experiência do cliente deu 

origem à pergunta?  

Inclua informações contextuais, 

como o produto, o modelo, 

o nível de revisão, etc. 

 

 

Inclua a resolução, mas não 

só COMO corrigir o problema, 

mas também os motivos 

subjacentes para o surgimento 

dele.
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Principais lições

O encaminhamento de tickets possibilita um crescimento 

substancial, pois ajuda as organizações de suporte 

a adotar uma abordagem colaborativa para atendimento 

ao cliente e garante que os tickets cheguem aos agentes 

mais apropriados para resolvê-los.

 

Embora muitas empresas ofereçam canais para que os 

clientes forneçam feedback, muitas falham na criação de 

sistemas de feedback de ciclo fechado, que assimilam 

esse feedback e se comunicam adequadamente com os 

clientes.

 

Use as mesmas práticas recomendadas que se aplicam 

ao autoatendimento ao cliente para dar aos agentes fácil 

acesso às informações de que precisam para resolver 

rapidamente os problemas dos clientes. 

1

2

3
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Dimensionando 
adequadamente
Como uma equipe de suporte que procura 

aumentar, você tem um conjunto único de desafios 

e oportunidades. Sua organização amadureceu ao 

ponto de poder oferecer suporte de qualidade a cada 

vez mais clientes. Você sabe que é capaz de atender 

a essas necessidades, mas, à medida que a empresa 

avança para outro nível de sucesso, é esperado 

um número cada vez maior de interações com os 

clientes. Como sua estrutura e suas estratégias de 

suporte permanecem iguais, você sabe que não 

há como atender à futura demanda sem encontrar 

uma maneira de crescer e manter um alto nível de 

qualidade.

É um desafio difícil, mas não impossível. A Zendesk 

compilou estratégias de suporte reais que ajudaram 

empresas como a sua em tudo, desde a criação de 

planos de carreiras de agentes ao encaminhamento 

de gerenciamento de tickets e benchmark em 

relação aos concorrentes. 

Este guia foi elaborado pensando nas equipes de 

suporte que procuram crescer adequadamente 

e tem como objetivo ajudá-lo a levar seu 

atendimento ao cliente além.
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Contratos de nível 
de serviço (SLAs)
Um contrato de nível de serviço, ou SLA, é uma medida de comum acordo sobre os tempos 

médios de resposta e resolução que sua equipe de suporte oferece aos seus clientes. 

O fornecimento de suporte com base nos níveis de serviço garante que você forneça 

atendimento mensurado e previsível. Ele também aumenta a visibilidade em caso de problemas.

S L A S  P O D E M  AJ U DA R  S UA S  E Q U I P E S  A
Seguir a política: se sua empresa tiver publicado 

um padrão de tempos de resposta ou de espera, os 

SLAs ajudarão a codificar esses padrões por nível 

de prioridade para que você possa acompanhar 

o desempenho em tempo real e definir as prioridades 

de acordo.

Definir metas de equipe: mesmo que você não 

declare publicamente seus SLAs, poderá notar que um 

tempo de resposta ou um limite de tempo de espera 

específicos geram os melhores números de CSAT. Use 

SLAs para definir e acompanhar metas da equipe.

Cumprir obrigações: em alguns casos, você poderá 

vender um nível mais alto de serviço ou ter uma classe 

especial de clientes com cláusulas de suporte escritas 

em seus contratos. Os SLAs também podem ajudá-lo 

a acompanhar esses casos especiais. 

Testar promoções: sua equipe de marketing pode 

estar considerando anunciar uma janela de serviço 

mais rápida do que a concorrência. Você pode usar 

SLAs para testar seus tempos de resposta e de espera 

antes do lançamento oficial de uma promoção.

Segmentação de clientes: segmente seus clientes de 

acordo com os critérios de gastos ou da empresa para 

fornecer uma experiência melhor ao cliente com base 

em uma configuração de perfil.

S L A S  E  S E U  F LU XO  D E  T R A BA L H O
É quase impossível manter SLAs sem inseri-los no 

fluxo de trabalho diário de sua organização. 

Veja aqui alguns exemplos de como incorporá-los 

perfeitamente:

• Organize todos os clientes com níveis de serviço 

relevantes e os encaminhe automaticamente 

pelo fluxo de trabalho de suporte adequado. 

• Defina gatilhos para alertar a equipe sobre 

a data de expiração de um SLA e encaminhar 

automaticamente os tickets prioritários para 

o topo da fila. 

• Defina gatilhos para quando um SLA for 

violado, definindo uma série de gatilhos que 

informam as equipes e os gerentes, permitindo, 

subsequentemente, que você crie um relatório 

para acompanhar seu progresso mensal. 
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Gestão de 
escalonamento
Nem todos os tickets foram criados da mesma 

maneira. Alguns são mais fáceis de resolver do 

que outros. Outros podem indicar a presença de 

problemas maiores ou se originar de clientes VIP. 

O escalonamento de ticket ajuda você a identificar 

os tickets que requerem atenção especial 

e encaminhá-los para os agentes certos. 

M OT I VO S  PA R A  A LTO S  Í N D I C E S  D E 
E S CA LO N A M E N TO
Um alto índice de escalonamento pode indicar que 

problemas sistêmicos devem ser resolvidos, como: 

• Seus agentes da central telefônica não têm 

o conhecimento e a compreensão necessários 

para lidar com reclamações, de modo que 

transferem muitas chamadas para os agentes 

seniores ou níveis de suporte mais elevados. 

• Os agentes da sua central telefônica não estão 

capacitados para oferecer soluções aos clientes, 

então, eles transferem a maioria das chamadas 

para alguém com autoridade superior. 

• Os agentes da sua central telefônica não são 

suficientemente ágeis ou claros para resolver as 

reclamações dos clientes com rapidez, levando 

a um aumento na carga e à transferência de 

chamadas para agentes seniores.
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P R ÁT I CA S  R E C O M E N DA DA S
A gestão de escalonamento é necessária 

para garantir que este processo seja tratado 

adequadamente e resulte em clientes mais satisfeitos 

e em melhoria da eficiência operacional. 

Crie um processo de triagem 

perfeito

Defina quais tickets precisam de 

atenção imediata.

Inclua todos os canais

O escalonamento deve ser oferecido 

em tantos canais apropriados quanto 

possível, incluindo email, SMS, redes 

sociais e telefone. Os horários nos 

quais os agentes estão disponíveis 

para atender às chamadas, aos 

emails ou às solicitações de redes 

sociais devem ser claramente 

indicados e os tempos de resposta 

devem ser estabelecidos quando 

apropriado.

Crie documentação

Os processos de escalonamento 

devem ser regularmente documen-

tados e revisados para garantir que 

tudo esteja funcionando no melhor 

interesse do cliente.

Oriente-se pelo processo

Os processos devem orientar 

o atendente da chamada a obter 

todas as informações relevantes 

para permitir que a equipe de 

acompanhamento responda de 

forma eficaz e eficiente.

Seja fiel aos SLAs

Certifique-se de que o tempo 

decorrido entre o recebimento 

da chamada e a resolução seja 

satisfatório e de que a margem 

de erro seja reduzida sempre que 

possível.

Trabalhe em conjunto

A colaboração entre as partes que 

utilizam o sistema de tickets deve ser 

contínua para permitir atualizações 

de CRM e de bancos de dados 

à medida que as chamadas são 

atendidas. Planos de contingência 

devem estar em vigor em caso de 

problemas no sistema.
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Equipe de 
operações 
estabelecida
Muitas organizações de suporte só conseguem lidar 

com a crescente complexidade de suas operações 

de suporte criando uma equipe de operações, que 

seja encarregada de formalizar, constituir, medir 

e melhorar as operações de suporte.

F U N Ç Õ E S  DA  E Q U I P E  D E  O P E R AÇ Õ E S
Dentro da equipe de operações, um ou mais 

indivíduos devem ter diferentes funções. 

Gerenciamento de mão de obra (WFM) 

A programação do gerenciamento de mão de obra 

de equipe melhora a gestão de tempo; é uma forma 

integrada e orientada para otimizar a escala da 

equipe conforme a necessidade. O WFM incorpora:

• Escala e otimização da mão de obra de acordo 

com a demanda

• Previsão de carga de trabalho e equipe 

necessária

• Envolvimento de funcionários no processo de 

escala

• Gestão de horários de trabalho e contas

• Análise e monitoramento de todo o processo
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Analista

Embora muitos líderes de suporte possam obter 

informações de alto nível com painéis de métricas 

simples, um analista dedicado pode se aprofundar 

nos números para fornecer informações sobre o que 

eles significam e como eles podem ser usados para 

melhorar as operações. 

Controle de qualidade (QA)

Conforme discutido anteriormente, o QA é 

necessário para monitorar e manter altos padrões. 

Nomear um responsável pelo QA permite que 

a organização se concentre no desenvolvimento 

e na implementação de estratégia para equipes 

internas e BPO. 

Gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM)

Embora o atendimento ao cliente possa ter um 

impacto a longo prazo no relacionamento do cliente 

com a empresa, ele tende a se concentrar nas 

interações de curto prazo. O CRM adota essa visão 

de longo prazo, concentrando-se nas maneiras de 

criar e melhorar relações duradouras. As equipes de 

operações devem incluir pessoas que se concentrem 

na estratégia e no suporte com essa visão. 

Treinamento

A função de treinamento é responsável por 

garantir que todos estejam adequadamente 

integrados e tenham as habilidades e ferramentas 

necessárias para serem bem-sucedidos. Isso 

inclui tudo, desde a criação de documentação de 

treinamento ao treinamento de outros instrutores 

e o desenvolvimento de estratégia de terceirização 

de processos de negócios (BPO) e suporte.

I N T R O D U ÇÃO  À  S UA  E Q U I P E  D E  O P E R AÇ Õ E S
Antes de criar sua equipe de operações de suporte, tente responder a estas perguntas:

Quais funções de suporte às operações temos definidas para nossa organização?

Temos uma equipe ou pessoa dedicada para treinamento, QA, BPO e tecnologia?

Temos uma pessoa dedicada para gerar relatórios (inteligência empresarial)?

O atendimento ao cliente tem espaço no quesito de marketing do produto?
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Principais lições

Os contratos de nível de serviço ajudam a garantir que 

sua organização de suporte mantenha um padrão de 

suporte predeterminado. Isso pode ser incorporado no 

fluxo de trabalho diário para garantir que eles estejam 

sendo cumpridos. 

A gestão de dimensionamento é crucial para ajudar as 

organizações de suporte a crescer, uma vez que elas 

garantem que os tickets mais importantes e/ou os mais 

difíceis sejam rapidamente respondidos pelos melhores 

agentes para a tarefa. 

Uma equipe de operações ajuda as organizações 

a crescer reduzindo a progressiva complexidade oriunda 

do crescimento rápido e melhorando as eficiências 

operacionais. 

1

2

3
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Impulsionando  
a eficiência
Como uma organização de suporte que deseja 

ganhar eficiência, você tem um conjunto único de 

desafios e oportunidades. Sua organização supera 

com eficiência os desafios que geralmente afligem 

as organizações de suporte menos maduras. Você 

tem uma equipe robusta com funções especializadas 

que oferece suporte de alta qualidade.

Ainda que você esteja tendo grande sucesso, tem 

uma incômoda sensação de que as coisas poderiam 

ser muito melhores. Talvez o suporte oferecido por 

um escritório internacional recém-inaugurado não 

esteja funcionando tão bem quanto você gostaria, 

ou o gerenciamento de mudanças ainda pareça 

estar dando os primeiros passos. Como sua estrutura 

e estratégias de suporte permanecem iguais, você 

sabe que não pode se contentar com sucessos 

passados, e sim encontrar uma maneira de 

melhorar ainda mais.

É um desafio difícil, mas não impossível. A Zendesk 

compilou estratégias de suporte reais que 

ajudaram empresas como a sua em tudo, desde 

o fornecimento de suporte a vários produtos ao 

uso de dados para prever diferentes cenários de 

suporte.

Este guia foi elaborado pensando nas equipes 

de suporte que procuram impulsionar a eficiência 

e tem como objetivo ajudá-lo a levar seu 

atendimento ao cliente além.
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Suporte a diversos produtos
A transição de uma empresa de um único produto 

para vários produtos pode ser assustadora para 

a organização de suporte ao cliente. A crescente 

complexidade associada ao suporte a vários produtos 

certamente será um desafio, mas não é algo impossível 

se você se preparar para o sucesso.

Divida o trabalho em três seções e concentre-se na 

implementação de práticas recomendadas para cada:

Agentes 

especializados

Suporte centrado  

no conhecimento

Relatórios

321
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AG E N T E S  E S P E C I A L I Z A D O S
Fornecer suporte a diversos produtos significa que 

você provavelmente precisará deixar de empregar 

apenas agentes generalistas e começar a empregar 

especialistas: agentes com uma área específica de 

especialização, capacitados para resolver questões 

difíceis em seu campo.

Práticas recomendadas

• Utilize uma combinação de equipe de funcionários 

com uma habilidade específica e funcionários com 

diversas habilidades.

• Tenha processos de gestão de mão de obra bem 

definidos.

• Use a polivalência como um caminho 

para a progressão na carreira. Os agentes 

começam como generalistas e se tornam 

mais especializados à medida que progridem. 

Deixe que os agentes definam os conjuntos de 

habilidades que desejam adquirir.

• Crie caminhos de escalonamento claros para os 

tickets.

S U P O R T E  C E N T R A D O  N O 
C O N H E C I M E N T O  ( K C S )
O KCS trata o conhecimento como um princípio 

organizador primário para oferecer excelente 

suporte — algo que evolui e melhora ao longo do 

tempo. Como agora você fornece suporte a novos 

produtos, o KCS é essencial para dar aos agentes 

as informações de que precisam para resolver 

problemas e para oferecer aos clientes opções de 

autoatendimento. Com o amadurecimento do suporte 

a vários produtos, você poderá usar o que aprende 

para refinar e melhorar seu KCS. Dessa forma, você 

estará sempre melhorando.

Práticas recomendadas

• Escreva documentações com instruções claras.

• Forneça roteiros ou guias para interações com 

clientes e soluções de problemas para que 

os agentes possam oferecer suporte ótimo 

e consistente.

Garante que o conhecimento possa ser assimilado 

por todos na empresa (incluindo agentes), bem 

como pelos clientes, se estiver sendo usado para 

autoatendimento. 

R E L ATÓ R I O S
Uma vez que você está embarcando em uma nova 

empreitada, é crucial medir tudo com relatórios 

detalhados. Isso permitirá que você tome decisões 

baseadas em dados sobre como melhorar tudo, desde 

o desempenho do agente à experiência do cliente.

Práticas recomendadas

• Crie painéis fáceis de ler com detalhes sobre os 

dados mais importantes. Ofereça acesso a todas 

as partes interessadas.

• Crie estratégias em torno da segmentação de 

clientes para que você possa separar os dados 

por tipos específicos de consumidores. Você 

pode estar fornecendo suporte relativamente 

rápido a todos os clientes, mas vai querer saber 

se está fornecendo suporte ainda mais rápido 

a seus VIPs.

• Separe por segmentos de agentes também, uma 

vez que agora você está empregando agentes 

especializados. 

• Adote a perspectiva do cliente com relatórios 

sobre a jornada dele. Meça cada interação 

e ponto de contato para que você possa ver onde 

as coisas podem estar dando errado.
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Processo de gestão de 
mudanças
A mudança pode acontecer por vários motivos, como 

migração para novas tecnologias ou implementação 

de ajustes organizacionais. Quando não gerenciada 

corretamente, pode resultar em interrupções que 

podem retardar a produtividade e consumir recursos.

A gestão de mudanças refere-se ao processo, às 

ferramentas e às técnicas usadas para gerenciar 

o lado humano da mudança e alcançar o resultado 

necessário/desejado nos negócios. Essa gestão 

incorpora as ferramentas organizacionais que podem 

ser utilizadas para ajudar pessoas a fazer transições 

pessoais bem-sucedidas, resultando na adoção 

e realização de mudanças. 

P R E PA R E - S E  PA R A  A  M U DA N ÇA
Antes de começar, reserve um tempo para 

responder a essas importantes perguntas: 

Onde estamos hoje?

Determine o estado atual da sua organização 

e o que você já tem à sua disposição.

• Qual é a nossa plataforma de 

comunicação?

• Essas mudanças são apoiadas?

• Qual é o processo de escalonamento? 

• Qual é o provável impacto da mudança 

em determinadas equipes e pessoas?

• 

Onde queremos estar daqui a 6 ou 

12 meses?

Em seguida, olhe para o futuro próximo.

• Os agentes serão responsáveis por mais 

atividades? Em caso afirmativo, como 

você pode treiná-los? 

Por fim, crie um plano de ação de mudança.

• A mudança pode resultar em estresse? 

Se sim, como isso pode ser atenuado?

• Qual é o provável impacto do estresse 

nos agentes?
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E N VO LVA  A S  P E S S OA S  C E RTA S
Certifique-se de que todas as partes interessadas 

e os participantes estejam cientes de tudo, 

principalmente de suas funções. 

Conseguiremos obter aprovação de 50% da 

organização para conduzir a mudança em grande 

escala?

Considere o uso de grupos-piloto como uma 

forma de baixo risco de fornecer validação do 

conceito.

Use agentes de mudança de todos os departa-

mentos para garantir que cada departamento 

esteja representado no processo.

Como podemos engajar uma rede formalizada para 

adotar iniciativas de mudança?

Forneça comunicações semanais que incluam 

as próximas atualizações e etapas. Use uma sala 

de projetos dedicada, garantindo que as partes 

interessadas sempre tenham um lugar para se 

reunir.

Ofereça reuniões com “palestra durante o 

almoço”, nas quais você poderá fazer apresen ta-

ções sobre a mudança e responder às perguntas 

em tempo real.

Como as atuais estruturas hierárquicas e isoladas 

ajudam ou prejudicam a comunicação e o 

engajamento?

Use isso como uma oportunidade para romper 

as tradicionais barreiras e fazer com que 

a empresa funcione como uma unidade coesa.

Desafie as normas culturais, se elas forem 

obstáculos para o sucesso da gestão de 

mudanças.

Envolva todas as áreas da empresa com 

comunicação regular.
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O sucesso da gestão de mudanças depende do 

grande empenho de muitas pessoas. 

Não se esqueça de comemorar 
o lançamento de sua nova 
iniciativa, bem como vitórias 
a longo e curto prazo. 

As vitórias são moléculas de resultados. 

Elas devem ser coletadas, categorizadas 

e comunicadas rápida e frequentemente para 

acompanhar o andamento e estimular sua 

equipe a promover mudanças.

Comemore
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Principais lições

O fornecimento de suporte a vários produtos pode 

ser um desafio, mas o treinamento adequado de 

agentes especializados, o fornecimento de opções de 

autoatendimento aos clientes e a criação contínua de 

relatórios podem ajudá-lo a superar a complexidade, 

aumentar a eficiência e garantir que você esteja 

sempre fornecendo suporte de alta qualidade para 

todos os produtos. 

Mudanças importantes, como revisões da estrutura 

organizacional, lançamentos de novos produtos ou 

adoção de novas tecnologias, podem ter um impacto 

negativo na produtividade e na satisfação dos 

funcionários. A preparação adequada e a manutenção 

das mudanças contínuas podem amenizar isso e ajudar 

a garantir grandes êxitos. 

1

2
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Conclusão
O processo de melhoria do atendimento ao cliente 

nunca termina, por isso, este guia é destinado a ser 

um grande passo na direção certa. Ainda que você 

implemente e domine cada dica e estratégia, melhore 

a satisfação e a fidelidade do cliente e contrate e treine 

os melhores agentes possíveis, sempre haverá muito 

espaço para melhorias.

Esperamos que este guia tenha ajudado você a entender 

que, embora exija intenso trabalho, é possível oferecer 

um excelente atendimento ao cliente.  

 

Avalie a maturidade da sua organização de atendimento 

ao cliente em assessment.zendesk.com/pt.
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