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Ciclo de vida 
do agente



Os agentes de atendimento 
ao cliente interagem com 
os clientes mais do que 
qualquer outro funcionário. 

A qualidade do atendimento ao cliente fornecido pelos agentes pode afetar tudo, 

desde a impressão do cliente sobre uma única interação até o valor do ciclo de vida 

desse mesmo cliente; o tempo e os recursos da sua organização devem ser gastos 

para encontrar e treinar os melhores talentos possíveis para o trabalho.

A maneira como uma empresa trata seus agentes pode afetar diretamente 

a interação dos agentes com seus clientes, o que por sua vez afeta o resultado. 

Agentes satisfeitos não só proporcionarão uma melhor experiência ao cliente, mas 

permanecerão com a organização por mais tempo.

O ciclo de vida do agente concentra-se em como melhorar a forma como a empresa 

interage com agentes de suporte. A integração e novo treinamento dos novos agentes 

custa tempo e dinheiro preciosos.
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Crescendo 
substancialmente
Como uma organização de suporte de 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 estão 

aumentando, uma vez que as pessoas continuam 

pedindo constantemente que você faça mais com 

menos recursos, pressionando sua equipe de 

suporte e ameaçando sua capacidade de manter 

o mesmo nível de qualidade, sem muita margem para 

aprimoramento.

Sim, 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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Perfil de recrutamento
Encontrar os agentes de atendimento ao cliente certos é uma tarefa árdua. Muitos 

que entram no campo vêm de origens diversas e, muitas vezes, falta treinamento 

nesse setor. A rotatividade é alta, dificultando a manutenção de um grande grupo 

de agentes que você possa treinar e moldar para se tornarem veteranos de alto 

desempenho.

É por isso que é crucial lidar corretamente com o recrutamento do talento certo 

desde o início do processo. 

P R O C E S S O  D E  C O N T R ATAÇÃO
Veja aqui algumas das principais atividades 

para todos os envolvidos no processo, a fim de 

garantir que você esteja recrutando a melhor 

equipe possível. 

Principais funções e responsabilidades

Trabalhe com gerentes e colegas para 

criar um documento das principais funções 

e responsabilidades. Isso garantirá que 

todos tenham a mesma compreensão das 

principais descrições dos cargos de todos os 

níveis na organização e da responsabilidade 

de cada função.

Opções de fornecimento

Decida quais canais oferecer: indicações, 

aplicativos online e sites de ofertas de 

emprego, bem como se você deseja usar 

uma agência de recrutamento, recrutamento 

interno ou híbrido.
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Processo de seleção

Desenvolva um processo padrão de seleção 

para os candidatos à vaga. Isso pode incluir 

um currículo com experiência mínima 

e habilidades técnicas ou até mesmo pedir 

aos candidatos para trabalharem em vários 

exemplos de tickets de suporte usando 

tickets reais, mas sem dados pessoais, para 

entender os processos de trabalho deles 

e garantir que eles tenham o temperamento 

para resolver, de forma eficaz, os tipos de 

problemas com os quais seus agentes de 

suporte lidam diariamente. 

Leitura complementar

Contratação de agentes de atendimento ao cliente
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E S PAÇ O  V I RT UA L  V E R S U S  E S PAÇ O  F Í S I C O
Sua equipe de suporte trabalhará em um local central 

ou virtualmente? Alguns pontos a considerar:

Espaço físico

Uma central de atendimento física é um escritório 

centralizado, usado para receber ou transferir um 

volume grande de solicitações por telefone. 

Benefícios: 

• Se precisarem de suporte, os agentes podem 

confiar facilmente em seus colegas

• Redução dos potenciais riscos de segurança

• Diminuição dos encargos administrativos

• Maior facilidade para os gerentes monitorarem 

e motivarem outros

• O plano de carreira é mais definido 

• Oportunidades de organização interna 

Virtual

Os agentes podem trabalhar de qualquer lugar, sem 

precisar instalar hardware ou software especial. Um 

agente que trabalha em casa só precisa fazer logon 

no aplicativo baseado na Web para começar a atender 

chamadas de clientes, responder emails ou sessões 

de chat. Representantes de agentes virtuais estão 

espalhados pelo mundo todo, em vez de concentrados 

em estações de trabalho em um prédio administrado 

pela organização. Agentes virtuais requerem uma 

conexão com a internet e uma estação de trabalho.

Benefícios:

• Os funcionários podem preferir o conforto de casa

• Capacidade de lidar com picos no volume

• Economia de custos gerais

• Mais flexibilidade de horário

• Potencial aumento do conjunto de habilidades
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Invista em sua equipe: 
treinamento de agentes
Agentes treinados adequadamente estão mais propensos a permanecer na 

organização. Isso significa que investir no treinamento adequado dos agentes não só 

garante que os clientes recebam o melhor suporte possível, mas também a redução 

da rotatividade dos agentes, minimizando os custos associados à contratação 

e integração de novos agentes.

T I P O S  D E  A P R E N D I Z E S
Seria mais fácil para todos os envolvidos se uma abordagem única pudesse ser 

usada para treinar os agentes de forma adequada, mas o fato é que todos são 

diferentes. Ou seja, cada uma absorve e internaliza o treinamento de maneira 

diferente. 

Embora não seja realmente possível satisfazer todo mundo o tempo todo, antes de 

iniciar o processo de criação de seu programa de treinamento, é importante pensar 

sobre quais materiais e estratégias considerar para os diferentes tipos de aprendizes. 

• Visual

• Auditivo

• Leitura e escrita

• Cinestésico (ou tátil)
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V I S UA L
Aprende melhor com imagens. Representações 

gráficas, como fluxogramas, diagramas, ilustrações, 

folhetos e vídeos são ferramentas de aprendizagem 

úteis para aprendizes visuais. As pessoas que 

preferem esse tipo de aprendizagem preferem 

informações apresentadas de forma visual à forma 

escrita.

Ferramentas para aprendizes visuais:

• Observação de agentes atuais

• Tutoriais em vídeo

• Documentação com capturas de tela

L E I T U R A  E  E S C R I TA
Prefere assimilar as informações exibidas na 

forma de palavras. Materiais de aprendizagem que 

são predominantemente baseados em texto são 

preferidos por esses aprendizes.

Ferramentas para aprendizes de leitura e escrita:

• Guias escritos

• Folhetos

• Gráficos

AU D I T I VO
Aprende melhor ouvindo informações. Eles 

tendem a absorver bem palestras e são bons 

em se lembrar do que ouviram.

Ferramentas para aprendizes auditivos:

• Apresentações

• Discussões em grupo

• Webinars

C I N E ST É S I C O  ( O U  TÁT I L )
Aprende melhor tocando e fazendo. 

A experiência prática é importante para 

os aprendizes cinestésicos.

Ferramentas para aprendizes 

cinestésicos:

• Demonstrações

• Tarefas práticas

• Observação de agentes atuais
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E X E M P LO  D E  P R O G R A M A
Veja aqui um exemplo de programa de treinamento 

que usa várias ferramentas e atividades:

Quebra-gelo

• Uma atividade como duas verdades e uma 

mentira é sempre um bom aquecimento ao fazer 

um treinamento em tempo real.

Apresentação do instrutor

• A apresentação do instrutor deve ser 

interessante e incluir muitas perguntas para 

atrair o público. 

• O treinamento virtual deve sempre incluir uma 

enquete a cada 5 a 10 slides.

Confirmação de conhecimento

• Os aprendizes devem receber uma tarefa que 

exija que eles façam algumas pesquisas e, em 

seguida, apresentem suas conclusões. É sempre 

bom atribui às pessoas assuntos diferentes para 

que elas possam aprender umas com as outras. 

Atividade em grupo

• Os aprendizes devem fazer um trabalho em 

grupo que exija uma combinação de habilidades 

— apresentação, demonstração, criação, etc. 

Leitura complementar

Habilidades do atendimento ao cliente para 

treinamento de agentes
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Relatórios de métricas

SAT I S FAÇÃO  D O  C L I E N T E  ( C SAT )
Mede a satisfação do cliente com a qualidade do 

suporte recebido durante sua interação. Geralmente 

é medida com pesquisas que perguntam ao cliente: 

Você ficou satisfeito com essa interação?

Por que a CSAT é importante? 

A CSAT é uma métrica transacional que permite 

ajustar o atendimento fornecido por agentes. A CSAT 

também é um componente da fidelidade geral que 

um cliente terá com a organização.

Perguntas a considerar:

• Se a CSAT estiver baixa: Temos uma 

configuração de fluxo de trabalho para responder 

a classificações ruins? 

• Se a CSAT estiver alta: Ela está ilustrando toda 

a situação? Nossas taxas de pesquisa/resposta 

também são altas? 

• Se a CSAT estiver flutuante: Temos agentes 

sazonais/temporários? Ela flutua durante períodos 

de alto volume?

É impossível melhorar sem mensurar os esforços do suporte ao cliente, e escolher 

as métricas certas nas quais se concentrar e como interpretar e trabalhar com os 

dados pode ser também bem difícil. No entanto, criar relatórios sobre essas métricas 

é valiosíssimo para comunicar o valor do atendimento ao cliente para o restante da 

empresa.

Embora cada empresa queira se concentrar em um conjunto de métricas específico, 

listamos algumas básicas, mas extremamente importantes:

T E M P O  DA  P R I M E I R A  R E S P O STA  ( F RT ) :
Os minutos entre o horário de criação do ticket 

e o carimbo de data/hora do primeiro comentário 

público do agente naquele ticket.

Por que o FRT é importante?

Os clientes odeiam esperar. Na verdade, há uma 

correlação direta entre a satisfação do cliente 

e tempos de primeira resposta lentos.

Perguntas a considerar

• Se o FRT for alto: Qual é o nosso método de 

triagem? As regras de negócios poderiam ajudar 

a reduzir o tempo de atribuição?

• Se o FRT for baixo: O tempo de resolução total 

também é baixo ou os agentes estão demorando 

muito para resolver os tickets?

• Se o FRT for flutuante: Estamos tendo problemas 

para regular os tempos de resposta durante os 

picos de volume?
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VO LU M E  D E  T I C K E TS
O número de tickets criados por mês.

Por que o volume de tickets é importante?

Essa métrica reflete a dimensão de sua organização 

de suporte.

Perguntas a considerar

• Se o volume estiver aumentando: Temos 

opções de autoatendimento que possam evitar 

tickets que exigem pouco esforço dos agentes? 

O marketing ou as vendas lançaram um novo 

produto, campanha ou incentivo? Tivemos uma 

interrupção do serviço?

• Se o volume estiver diminuindo:  Houve 

mudanças em nossa oferta de autoatendimento?

• Se o volume estiver flutuante: Nosso negócio 

tem sazonalidade? Tivemos uma mudança nos 

negócios que causou um aumento no volume de 

suporte?

Í N D I C E  D E  AU TOAT E N D I M E N TO
Uma relação entre o número de visualizações da 

Central de Ajuda e os tickets enviados. Isso ajuda 

a medir como o autoatendimento está contribuindo 

para a deflexão de tickets. 

Por que o índice de autoatendimento é 

importante?

O índice de autoatendimento mede o quão bem os 

clientes conseguem se ajudar em comparação ao 

envio de tickets.

Perguntas a considerar

• Índice de autoatendimento alto: Como 

capacitamos nossos usuários para encontrar 

a Central de Ajuda e o autoatendimento?

• Índice de autoatendimento baixo: 

Como mantemos nosso conteúdo de 

autoatendimento? Usamos métricas para 

determinar quando um novo conteúdo é 

necessário?

• Índices flutuantes: Houve alguma mudança 

nos negócios que resultou em um pico de 

tickets e no acesso de artigos da base de 

conhecimento?

M É T R I CA S  A D I C I O N A I S
Tempo de atendimento:

Mede o tempo médio gasto em cada chamada 

e inclui tarefas administrativas relacionadas, 

como envio de relatórios de chamada.

Resolução na primeira chamada:

Mede o resultado de cada chamada atendida 

por seus agentes para determinar quantos 

contatos são necessários para resolver 

problemas do cliente. 

Chamadas ativas versus chamadas em espera:

Mede o volume atual em comparação com 

o número de chamadores em espera para falar 

com um agente.

Rotatividade de agentes:

Porcentagem de agentes que deixam a empresa.
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Principais lições

Contratar e treinar agentes de suporte de qualidade 

é fundamental para o sucesso de qualquer negócio, 

portanto, faça um investimento inicial na criação de 

processos para facilitar ambos. 

Concentrar-se em um único método de treinamento, 

como guias escritos, excluirá outros tipos de aprendizes. 

Crie materiais de treinamento e atividades que sirvam 

para vários tipos de aprendizes.

A primeira etapa para melhorar é medir o desempenho. 

Determine quais métricas são mais importantes, faça um 

acompanhamento delas e use o que você aprender para 

fornecer atendimento melhor.

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.

Sim, 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 para 

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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Planos de carreira
Como com qualquer profissão, um serviço de 

atendimento ao cliente pode crescer em diferentes 

direções, resultando em muitas oportunidades 

novas. Os agentes podem decidir fazer carreira no 

atendimento ao cliente, enquanto outros podem ir para 

uma função mais orientada ao suporte interno, como 

controle de qualidade, treinamento, suporte técnico 

ou análise de negócios. Além disso, alguns agentes de 

atendimento ao cliente podem avançar para posições 

de liderança, outros para diferentes departamentos, 

como gerenciamento de produtos ou marketing. 

Outro fator importante é a perda de agentes. Sem 

caminhos claros de avanço na carreira, os agentes são 

mais propensos a ir para uma empresa que ofereça 

essa oportunidade a eles. Quando isso acontece, 

você não só perde um agente experiente, mas tem 

que investir tempo e recursos para a contratação 

e integração de um substituto. 

É importante elaborar um plano para todos os avanços, 

estabelecendo metas demonstráveis e funções claras 

para os funcionários crescerem. 

E TA PA S  PA R A  O  D E S E N VO LV I M E N TO  D E 
U M  P L A N O  D E  CA R R E I R A
Antes de começar, reserve tempo para 

considerar o seguinte: 

Criar e desenvolver planos claros para 

diferentes tipos de funções: gestão, 

colaborador individual e suporte técnico.

Oferecer cursos externos de treinamento 

gerencial em instituições credenciadas 

que ofereçam aulas de gestão e liderança.

Desenvolver programas para gerentes 

e instrutores a fim de ajudá-los a orientar 

de forma eficaz os planos de carreira de 

seus subordinados diretos.

Estabelecer diferentes níveis para os 

agentes criarem mais oportunidades de 

crescimento.

Identificar áreas para cada agente 

participar de projetos e/ou lançamentos 

nas quais eles possam mostrar e testar 

suas habilidades.

Garantir que os instrutores estejam 

envolvidos na documentação do processo.

Envolver os instrutores no controle de 

qualidade.

LISTA
 D

E V
ER

IFIC
A

Ç
Ã

O
 N

º 0
2

13



E X E M P LO  D E  P L A N O  D E  CA R R E I R A
O fluxograma abaixo é apenas um exemplo de um possível plano de carreira. 

O importante é ser criativo ao criar um fluxograma e se comunicar com frequência 

e antecedência com os funcionários durante o processo.  

CSR
CSR

em treinamento

Instrutor de  
atendimento  

ao cliente

Funções de CSR 
avançadas/

seniores

Líder ou instrutor
Oportunidades  

de gerenciamento

N E T  P R O M OT E R  S C O R E  ( N P S )  I N T E R N O
A pesquisa de NPS é uma ótima ferramenta para compreender, a longo prazo, como 

os clientes se sentem em relação à empresa. Por que não usar essa ferramenta 

internamente para entender como seus funcionários se sentem? É uma ótima maneira 

de ter uma visão ampla da satisfação dos funcionários e ver quais departamentos 

precisam fazer melhorias. Afinal de contas: Todo mundo é cliente de alguém.

Vendas

Financeiro

Marketing

Legal

Suporte ao
cliente

Engenharia

Instalações

TI

Fabricação

Suporte de 
parceiros

RH

Problema de 
suporte

Novo produto Novo 
funcionário 14
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I N T R O D U ÇÃO
Comece com uma pergunta simples: “Qual é 

a probabilidade de você recomendar trabalhar com 

[inserir departamento] a um colega?” 

Envie isso para a empresa e, em seguida, siga este 

procedimento:

1. Solicite feedback.

2. Dedique tempo para fazer reuniões de equipe 

a fim de discutir o feedback.

3. Comemore os sucessos.

4. Discuta as falhas.

5. Faça uma reunião para a sugestão de melhorias.
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P R ÁT I CA S  R E C O M E N DA DA S  D E  N P S

Escolha seu foco

Nem toda interação com cada função 

merece feedback. Concentre-se nas 

poucas que realmente importam — os 

episódios nos quais seu grupo pode 

fazer de um cliente interno um promotor 

ou detrator.

Celebre o bom desempenho

Da mesma forma, compartilhe o feed-

back positivo de forma rápida, regular 

e entusiasmada. Use histórias de 

sucesso de trabalho em equipe, 

colaboração e criação de promotores 

internos para reforçar os valores da 

organização.

Dê um descanso

Use um processo que lhe permita 

controlar o número de solicitações 

individuais de feedback. Você não quer 

sobrecarregar seus colegas com uma 

avalanche de pedidos.

Dê um retorno rápido

De forma semelhante aos clientes 

externos, os internos precisam saber que 

seus feedbacks foram ouvidos e levados 

a sério. Além disso, muitas vezes você 

pode coletar informações importantes 

e valiosas com o fechamento do loop 

com seus clientes internos.

Mantenha a alta velocidade

Forneça o feedback direta e imediata-

mente aos funcionários que precisam 

ouvi-lo. A conexão de feedback 

a eventos e ações específicos permite 

que os funcionários identifiquem 

rapida mente potenciais mudanças 

a comportamentos, processos ou 

políticas.

Aprofunde-se

A análise de causa é uma ferramenta 

crítica para atender às necessidades 

de grupos internos, portanto não deixe 

de analisar comentários de seu sistema 

de feedback. Pergunte os "Cinco 

porquês" para ir além dos sintomas 

e descobrir como resolver os problemas 

fundamentais.

Seja sincero

Não proteja sua equipe de comentários 

duros. Em vez disso, promova um 

ambiente em que mesmo um feedback 

difícil seja tratado como uma boa 

oportunidade para melhorar.
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Processo de controle de qualidade 
no ciclo de vida do agente
O controle de qualidade (QA) é o processo de monitoramento e manutenção de um 

nível específico de qualidade de suporte ao cliente. Fazer isso pode melhorar as 

relações com os clientes existentes e aumentar a aquisição de novos clientes.

Controle de qualidade significa desenvolver controles operacionais para garantir que 

os resultados correspondam ao desejado. As operações de atendimento ao cliente 

são projetadas para manter os clientes satisfeitos enquanto protegem a organização. 

Para garantir que a organização atinja esses objetivos por meio do agente, a pessoa 

responsável pelo controle de qualidade deve definir as funções de qualidade que 

se aplicam à forma como você atende seus clientes e às expectativas do agente em 

cada interação por canal.

E ST R AT É G I A S  E  O B J E T I VO S
Atendimento ao cliente significa ajudar os clientes 

a resolver problemas. Para desempenhar essa função 

de forma eficaz, o atendimento ao cliente deve ser 

facilmente acessível, informado, confiável e fornecer 

resultados mensuráveis. O controle de qualidade 

identifica esses requisitos e mede o desempenho do 

atendimento ao cliente em relação a cada um deles.

Os objetivos do QA incluem:

• Fornecer atendimento que atenda às 

expectativas dos clientes. Se houver lacunas, 

você poderá usar um sistema de controle de 

qualidade para monitorar melhorias.

• Entrevistar regularmente os clientes para 

determinar as expectativas deles e permitir que 

o sistema atenda às promessas. 

• Fornecer feedback fundamental aos agentes 

sobre o engajamento do cliente e fornecer 

recomendações úteis e mensuráveis.
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M É TO D O S  E  P R O C E S S O
Diferentes canais e tecnologias fornecem diferentes 

oportunidades de conduzir o QA, mas os mais 

básicos incluem:

• Monitoramento de email: revisão das 

comunicações por email dos agentes

• Monitoramento de chat: revisão das 

comunicações por chat dos agentes

• Monitoramento de chamada: gravação de 

chamadas do agente

• Classificação do contato: revisão das chamadas 

gravadas e classificação de acordo com um 

conjunto definido de critérios

• Feedback consistente do agente: revisão regular 

dos scores com agentes

Cada empresa escolherá seu próprio processo, mas, 

em geral, o QA deve ser semelhante a este:

Processo

de QA

Avaliação de 

desempenho,

análise de discurso

Verificação das 

necessidades de

aprendizagem 

e treinamento

Treinamento,

coaching,

e-learning

Planejamento de perfil

de gravação

Registro de voz

e tela

Relatório sobre

melhorias

PA R Â M E T R O S  D E  CA L I B R AG E M
Os resultados do QA podem ser usados para sessões 

de calibragem — sessões contínuas de trabalho 

em grupo para aplicar o que foi aprendido durante 

o processo de QA. Os participantes escolhem um 

conjunto de padrões e objetivos a serem cumpridos 

em cada interação com o cliente.

Práticas recomendadas:

• Escolher a frequência e programar um horário 

para cada sessão.

• Selecionar contatos que representem a maioria 

dos contatos recebidos ou contatos que 

ilustrem uma questão específica. Para algumas 

sessões de calibragem, ouvir ou rever contatos 

aleatoriamente.

• Desenvolver um sistema de classificação 

e determinar uma variância aceitável para 

a classificação.

• Escolher uma pessoa para resumir a chamada.

• Rever cada norma e perguntar aos participantes 

se ela foi ou não cumprida.  

Discutir até que cada membro entenda por que 

a norma foi ou não cumprida.

• Revisar cada objetivo, discutir as variações 

de classificação e pedir para os participantes 

explicarem suas classificações.

• No final da sessão, resumir as lições aprendidas.

• Fazer anotações da sessão e distribuir aos 

participantes para referência futura.
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QA  D O  AG E N T E
Use este exemplo de scorecard e processe como um ponto 

de partida para conduzir o QA sobre agentes individuais.

V I SÃO  G E R A L
Este processo define um conjunto de critérios para avaliar 

a qualidade da interação especialista-cliente em um 

ticket. Acreditamos que os critérios de partida refletem 

os valores da Zendesk e nosso entendimento, como uma 

organização de suporte, sobre o que significa oferecer 

suporte excepcional. Usando esses critérios, avaliaremos 

aleatoriamente os tickets selecionados resolvidos por 

cada especialista por mês. Ao término do processo 

de classificação, os gerentes funcionais revisarão os 

resultados com cada especialista e iniciarão uma conversa 

sobre como manter e/ou melhorar futuras interações com 

o cliente.

E X E M P LO  D E  C R I T É R I O S  D E  AVA L I AÇÃO
Um exemplo de critérios de avaliação é apresentado 

a seguir. Observe que não há uma definição precisa para 

cada um, mas sim um exemplo de perguntas que ilustram 

o escopo da competência. Essa não é uma ciência exata. 

Os gerentes que fazem a avaliação receberão coaching 

para assegurar uma compreensão comum de cada 

competência e escala de pontuação semelhante, de modo 

que os resultados sejam os mais objetivos possível.  

• Não demonstrou a competência relevante. 

 

• Demonstrou parte da competência relevante, 

mas não toda. 

• Demonstrou plenamente a competência. 

0
1-3
4

VA LO RD E F I N I ÇÃO

C L A S S I F I CAÇÃO
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• O especialista compreendeu a solicitação do cliente 

e sua prioridade/urgência? O especialista fez perguntas 

e forneceu o feedback necessário para demonstrar sua 

compreensão ao cliente? 

• O especialista forneceu informações precisas na 

resposta ao cliente? 

• A solução fornecida foi a melhor disponível? 

• O especialista fez bom julgamento ao lidar com 

o ticket? Por exemplo, dedicou o tempo certo para 

chegar à resolução (nem muito nem pouco), adequou 

a linguagem e o estilo ao nível de compreensão do 

cliente, utilizou os recursos certos para a resolução 

(KB, fóruns, SME), usou os canais de comunicação 

certos (email, telefone), fez o escalonamento quando 

apropriado? 

• A resposta foi apresentada de forma clara 

e compreensível, dado o nível de experiência do 

cliente?

• O especialista demonstrou empatia com o cliente 

e manteve um tom informal, tranquilizador e respeitoso 

(mas não sem humor)? 

• O especialista seguiu todos os processos necessários 

ao resolver o problema? Por exemplo, preencheu 

campos obrigatórios, documentou devidamente 

o problema do cliente antes de transferir ou escalonar, 

seguiu o caminho de escalonamento correto, verificou 

se havia outros tickets na organização do solicitante?

• Os erros foram reconhecidos abertamente 

e corrigidos? 

• A interação foi excepcional de alguma forma, 

adequada para ser compartilhada como um exemplo 

a todos os especialistas e representantes do nosso 

melhor trabalho de equipe?

C O M P R E E N SÃO

P R E C I SÃO

AVA L I AÇÃO

C O M U N I CAÇÃO , 
E M PAT I A / TO M

I N T E G R I DA D E  D O 
P R O C E S S O

B Ô N U S  P O R  D E S E M P E N H O 
E X E M P L A R

C O M P E T Ê N C I A E X E M P LO S

0-4

0-4

0-4

0-4

0-4

4

S C O R E



Principais lições

É fácil ficar preso na bolha de suas próprias métricas de 

suporte. Por isso, é indispensável que as organizações 

de suporte se comparem aos seus concorrentes 

e a empresas de diferentes setores, de modo garantir 

que elas sempre mantenham um alto padrão de suporte. 

Diferentes clientes têm diferentes necessidades 

e expectativas. A segmentação é uma maneira eficiente 

de organizar clientes em segmentos para oferecer 

suporte personalizado a cada um deles.

Quando feita corretamente, a terceirização de funções 

de suporte pode ajudá-lo a crescer sem sacrificar 

a qualidade, fornecer atendimento ao cliente em novas 

regiões e diminuir os custos operacionais.

1

2

3
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Impulsionando  
a eficiência
Como uma organização de suporte que busca 

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.

Sim, 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.

S
EÇ

Ã
O

 N
º 

3
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Treinamento regional
À medida que as empresas expandem suas 

operações de suporte para fornecer suporte de várias 

regiões, elas enfrentam o desafio de manter um 

suporte consistente em cada uma delas. Isso pode 

ser difícil quando se considera a distância geográfica 

e diferentes fusos horários, idiomas e culturas. 

Foco

Quem requer treinamento: um 

indivíduo, uma equipe, uma 

central telefônica ou a empresa 

de terceirização de processos de 

negócios (BPO)?

Desenvolvimento

Quem deve conduzir e rever 

o desenvolvimento de materiais 

de treinamento para garantir 

o alinhamento com os objetivos de 

treinamento?

Fornecedor: produzir ou comprar?

O treinamento deve ser desenvolvido 

dentro da organização de suporte e/

ou do departamento de treinamento ou 

adquirido de fontes externas?

Localização

O treinamento deve ser realizado 

no trabalho, dentro da central 

de chamadas, fora do local ou 

virtualmente?

T R E I N A R  N ÃO  BA STA
O treinamento é, muitas vezes, identificado 

como a solução para muitos problemas de 

suporte ao cliente. No entanto, o treinamento 

é indispensável apenas quando é necessário 

garantir que os funcionários atendam às 

expectativas de desempenho, quando os 

benefícios do treinamento são maiores do 

que as consequências de não o realizar 

e quando ele for a solução mais rentável para 

o problema ou a oportunidade.

D E C I S Õ E S  I M P O RTA N T E S
Ao expandir as operações de suporte para várias 

regiões, é importante responder a muitas destas 

perguntas:

Conteúdo

O conteúdo deve ser personalizado 

ou pode ser genérico e comprado 

"no mercado"?

Facilitador

O facilitador deve ser um especialista 

em assuntos de atendimento ao 

cliente treinado, um instrutor interno 

ou externo?

Aplicação

A aplicação deve ser adaptada aos 

estilos de aprendizagem de cada um 

ou todos podem aprender da mesma 

maneira (por exemplo, todos em sala 

de aula ou na Web)?

Avaliação

Como o sucesso será medido 

e determinado? 
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Cultura

Esteja ciente de como as 

variações da cultura, mesmo 

que em diferentes regiões do 

mesmo país, podem afetar 

a maneira como os agentes 

e fornecedores precisam 

estar integrados. Pode ser 

necessário incorporar hábitos 

locais.

Treinamento

Determine quem desenvolverá 

o treinamento e como ele 

será realizado. Talvez você 

também queira selecionar 

alguém para treinar também os 

instrutores. Em todo caso, crie 

um programa de certificação 

para garantir que os instrutores 

regionais sigam as diretrizes.

Ofertas regionais

As diferentes regiões oferecem 

diferentes produtos e serviços? 

Em caso afirmativo, você 

precisará treinar agentes 

nessas regiões para oferecer 

suporte a esses produtos 

e serviços.

E ST R AT É G I A S  D E  T R E I N A M E N TO  R E G I O N A L
Uma vez que as perguntas acima forem respondidas, 

há muitos fatores a se considerar:
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Previsão e programação
Boas organizações de suporte são capazes de enfrentar os desafios cotidianos à medida 

que eles surgem, mas excelentes organizações de suporte conseguem prever diferentes 

cenários e fazer um planejamento. 

O cenário mais comum de previsão é simplesmente normal, operações diárias e tendências 

históricas baseadas em vendas e implementações de produtos. Mas você também pode 

precisar de uma previsão para situações especiais, como o planejamento para novos 

problemas de clientes, a abertura de um novo centro de suporte, uma fusão ou aquisição ou 

alteração no horário de operação. Ou você pode estar no processo de implementação de 

uma nova tecnologia que afetará seu volume ou padrão de chamadas e precisar determinar 

o que a mudança resultante significa para a carga de trabalho da equipe. Qualquer que 

seja o motivo, é importante entender os princípios básicos por trás da previsão de carga de 

trabalho e como aplicá-los para planejar com precisão adequadamente.

N O Ç Õ E S  BÁ S I CA S  D E  P R E V I SÃO
Independentemente do que você está tentando 

prever, existem algumas diretrizes básicas a seguir 

para coletar diferentes tipos de dados:

• Histórico 

Dados sobre os dois anos anteriores de tickets, 

incluindo tempo médio de atendimento (AHT) por 

períodos de meia hora. Esteja atento a extremos, 

como feriados ou temporadas movimentadas.

• Média do volume mensal de tickets 

Pode ser medida com estimativas pontuais, 

supondo que uma data no futuro corresponderá 

a um dia no passado ou calculando a média dos 

últimos anos.

• Multicanal 

Separe os dados por voz, chat, email, etc.

• Atividade/redução de agentes 

Considere o tempo gasto ou perdido no centro de 

contato com treinamentos, reuniões individuais, 

almoços, intervalos, férias, doença, etc.

• Diária e a cada meia hora 

Isso envolve dividir a previsão mensal em uma 

previsão diária, depois em horas ou a cada meia 

hora. 

Em todos os casos, faça ajustes de acordo com 

outras influências de negócios. O novo formato de 

faturamento do departamento de cobrança causará 

uma enxurrada de chamadas? As previsões de vendas 

do vice-presidente de vendas ajudarão você a planejar 

a equipe de acordo com a nova base de contas de 

clientes em um ano a partir de agora? A área de 

produção está mudando o modo de empacotamento 

e envio de produtos e isso pode resultar em 

um aumento (ou diminuição) no volume de suas 

chamadas? É fundamental que você se comunique 

regularmente com todos esses influenciadores da 

carga de trabalho da central telefônica enquanto 

prepara e ajusta a previsão.
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Avaliações 360°
Como uma organização de suporte madura, você provavelmente já usa um processo 

de revisão formal para suas avaliações 360°; um processo para coletar feedback das 

pessoas com quem o funcionário trabalha, incluindo colegas, gerentes, subordinados 

diretos e colegas de outros departamentos.

B E N E F Í C I O S  DA S  AVA L I AÇ Õ E S  3 6 0 °
• Oferece uma visão mais abrangente para 

o desempenho dos funcionários.

• Melhora a credibilidade da avaliação 

do desempenho. O feedback 

dos colegas ajudará a fortalecer 

o autodesenvolvimento.

• Aumenta as responsabilidades dos 

funcionários com seus clientes.

• A junção de ideias pode oferecer uma 

avaliação mais precisa.

• Coletar opiniões de mais funcionários 

tende a criar um argumento mais 

persuasivo.

• Pessoas que se subestimam são, muitas 

vezes, motivadas pelo feedback dos 

outros.

• Se mais funcionários participarem do 

processo de avaliação de desempenho, 

a cultura organizacional da empresa se 

tornará mais honesta.

E X E M P LO  D E  P E R G U N TA S
Sempre adapte as perguntas para que elas se 

concentrem em fornecer informações fundamentais 

para o sucesso da empresa, da organização de 

suporte e individual. Algumas perguntas podem 

incluir:

• Quais outros resultados específicos você 

obteve durante o período anterior?

• De suas principais responsabilidades de 

trabalho, onde você acha que tem se 

destacado?

• Quais projetos/tarefas você não conseguiu 

concluir e por quê?

• Em quais áreas você se sente desconfortável 

atuando?

• O que poderia ajudá-lo a obter mais 

conhecimentos nessas áreas?

• O que eu poderia fazer como seu supervisor/

gerente para ajudá-lo a melhorar sua 

produtividade?

• Quais são suas futuras metas?

• Você tem comentários/sugestões adicionais 

sobre as operações do departamento ou seu 

desempenho?
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AU TOAVA L I AÇÃO
Aloque tempo a cada trimestre para os agentes se 

autoavaliarem.

1. Quais são suas responsabilidades e/ou objetivos 

atuais e realizações correspondentes?

2. Inclua quaisquer projetos que foram cancelados 

ou alterados durante o último ano.

R E S P O N SA B I L I DA D E S / O B J E T I VO S  D O 
P E R Í O D O  D E  D E S E M P E N H O  A N T E R I O R

R E S U LTA D O S  O BT I D O S
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Principais lições

À medida que sua organização alcança novas regiões, 

deve-se ter cuidado para encontrar o equilíbrio 

entre oferecer relatórios consistentes de região para 

região e também considerar as diferenças de idioma 

e expectativas culturais. 

Para ser uma organização de suporte de alto nível, 

você precisa ser capaz de fazer mais do que apenas 

lidar com problemas à medida em que eles surgem. 

Usando dados e a experiência anterior, você deve 

prever os próximos desafios e desenvolver estratégias 

para superá-los.

O suporte é parte integrante de qualquer empresa, 

por isso, é importante incorporar o feedback dos 

funcionários de outros departamentos ao avaliar os 

agentes de suporte.

1

2

3
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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 atendimento ao cliente excelente. 

Avalie a maturidade da sua organização de atendimento 

ao cliente em assessment.zendesk.com/pt.
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