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Se você fornecer uma experiência 
negativa a um cliente, ele não só 
ficará mais propenso a reclamar 
dela para seus amigos e colegas, 
mas também poderá trocar você 
por um concorrente. 

A boa notícia é que o oposto também é verdadeiro: quando 

você fornece experiências positivas, os clientes preferem sua 

empresa e falam dela para outras pessoas várias vezes. 

A experiência do cliente se concentra em melhorar a maneira 

como os clientes interagem com sua empresa.

1



Crescendo 
substancial-
mente
Como uma organização de suporte de crescimento 

substancial, você tem um conjunto único de 

desafios e oportunidades. Claramente, algo 

está funcionando porque você está no modo de 

crescimento substancial. 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. Isso pressiona sua equipe de suporte 

e ameaça 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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Marca de experiência 
do cliente
Durante muitos anos, as empresas modelaram a 

experiência do cliente em torno de um funil, que 

presumia um início, um meio e um fim. Hoje, é muito 

mais complicado, com a sobreposição da jornada do 

cliente e comportamentos imprevisíveis. A experiência 

é mais nebulosa e os clientes esperam consistência 

em seus termos, sempre. Acompanhar essa tendência 

é difícil para as empresas, o que diminuiu a qualidade 

das experiências de muitos clientes.

A S  E M P R E SA S  N ÃO  E STÃO  CA PTA N D O  A 
M E N SAG E M
De acordo com a pesquisa 2015 U.S. CX Index 

da Forrester, os scores de experiência do cliente 

praticamente não mudaram para 69% das marcas 

em 12 meses. Os scores de apenas sete marcas 

melhoraram.

• Os scores das marcas caíram em 15 de 18 setores 

quando comparados aos números do relatório 

anterior de experiência do cliente da Forrester. 

• Apenas 15% das marcas receberam “bons” 

scores — uma queda em relação aos 26% do ano 

anterior.

• Scores “excelentes” permanecem escassos, 

representando apenas 1% das marcas.

“66% dos clientes B2B e 52% dos B2C 
pararam de comprar de uma marca 
após uma interação de atendimento 
ao cliente ruim”.

Fonte
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C O M O  OT I M I Z A R  A  E X P E R I Ê N C I A  D O  S E U  C L I E N T E
Listamos várias técnicas para equipes de suporte ao cliente que estão crescendo 

substancialmente:

Não venda; comunique.

Substitua o jargão corporativo por uma 

voz humana e use essa voz para contar 

a história de sua marca.

Seja empático.

Veja as coisas pelo olhar dos seus 

clientes. Forneça experiências que 

sejam melhores para eles, não para 

a sua empresa. Personalize emails e 

responda rapidamente às publicações 

de redes sociais para que seus clientes 

sintam que estão se comunicando com 

uma pessoa de verdade. 

Aproveite sua exclusividade.

Quando você se destaca, os clientes 

tendem a lembrar da sua marca e 

recomendá-la. Sempre considere e 

implemente novas maneiras de mostrar 

que seus produtos são diferentes dos 

demais.

Mantenha-se atualizado.

Saiba quais são os fatores sociais 

que influenciam seu público e esteja 

pronto para se adaptar rapidamente às 

mudanças. Pode ser difícil acompanhar 

o constante influxo de plataformas 

e programas de redes sociais, mas 

é necessário fazê-lo. Use as redes 

sociais para obter informações sobre 

necessidades futuras. Entenda os 

comportamentos e padrões dos clientes 

ao longo da jornada deles.

Concentre-se também na experiência 

do agente.

Feche o ciclo de feedback dos clientes 

e compartilhe esses comentários 

com os agentes. Faça verificações de 

controle de qualidade nas chamadas 

dos agentes e tickets para garantir que 

eles estejam atendendo à expectativa 

de experiência do cliente com a marca. 

Use as práticas recomendadas de 

encaminhamento de tickets para que 

os clientes não precisem falar com mais 

de um agente (evitando repetições). 

E reserve um tempo para celebrar o 

sucesso com a organização.

4



Relatório de satisfação 
do cliente e Net Promoter 
Score®

É impossível melhorar a experiência dos clientes sem ouvi-los. No entanto, não basta 

fazer a eles perguntas específicas. As empresas devem adotar uma abordagem 

programática que seja mensurável, repetível e gere dados acionáveis.

Embora existam várias maneiras de coletar o feedback dos clientes, duas das 

abordagens mais amplamente adotadas são:

1. Satisfação do cliente (CSAT): 

Uma medida de satisfação do cliente a curto prazo coletada através de uma 

simples pesquisa enviada aos clientes logo após sua interação com uma 

empresa

2. Net Promoter Score® (NPS): 

Um indicador de satisfação do cliente a longo prazo coletado através de uma 

pesquisa que pergunta: “Qual é a probabilidade de você recomendar minha 

empresa a alguém que conhece?”

Embora sejam semelhantes, essas pesquisas têm duas aplicações diferentes.
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C SAT
A CSAT é uma métrica que mede a satisfação de um 

cliente com o atendimento recebido. Medir a CSAT 

ajuda a acompanhar o efeito de novas iniciativas na 

satisfação do cliente. As pesquisas de CSAT podem 

ser enviadas automaticamente quando um cliente 

atende a um conjunto predefinido de condições, 

como depois que um agente fecha um ticket. As 

pesquisas devem ser curtas, diretas e perguntar ao 

cliente se ele ficou satisfeito com a interação.

Como melhorar as pesquisas de CSAT:

• Seja consistente.  

Certifique-se de que seus clientes recebam 

pesquisas ao mesmo tempo. 

• Simplifique sua pesquisa. 

 Faça perguntas claras e simples. 

• Crie uma impressão duradoura. 

Treine seus agentes para fechar corretamente as 

chamadas e os tickets. 

• Peça mais feedback. 

Quando possível, peça para os clientes 

fornecerem mais detalhes sobre suas interações. 

• Trabalhe o feedback. 

Sempre feche o ciclo de feedback.

O S  P R Ó S  E  C O N T R A S  DA  C SAT 
Nenhuma pesquisa do cliente fornecerá 

informações para todas as suas necessidades 

de feedback.

Prós:

• Ajuda a medir como as mudanças nos 

treinamentos ou procedimentos afetam a 

satisfação do cliente

• Possibilita fazer perguntas de pesquisa 

personalizadas que permitem que você 

analise diferentes pontos fortes e fracos 

e se concentre em encontrar as melhores 

formas de atender às necessidades dos 

clientes

Contras:

• Não consegue considerar clientes 

moderadamente satisfeitos ou insatisfeitos

• Limita seu escopo a uma única interação; 

o indicador mais fraco do comportamento 

futuro
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N P S
O NPS é uma métrica que prevê o comportamento de 

compras e indicação dos clientes. O NPS é baseado 

nas respostas dos seus clientes a uma pesquisa com 

uma única pergunta. “Em uma escala de 0–10, qual é 

a probabilidade de você recomendar minha empresa a 

alguém que conhece?”

Os clientes são categorizados em três grupos, com 

base nas respostas deles:

• Detratores (0–6) são clientes desleais, que 

reclamam sobre sua empresa e compartilham 

opiniões negativas.

• Passivos (7–8) são os clientes ambivalentes em 

relação a sua empresa e, normalmente, não têm 

impacto em seus negócios.

• Promotores (9–10) são clientes leais, 

entusiasmados com sua empresa e que 

compartilham opiniões positivas.

Uma fórmula simples agrega todos os dados da 

pesquisa em um score do NPS geral. 

Um score do NPS positivo está associado ao 

crescimento a longo prazo de uma empresa. Você 

pode comparar o seu score ao de outras empresas no 

mesmo setor para compreender a integridade geral 

da sua empresa. Você pode usar os seus resultados 

de pesquisa para diminuir o número de detratores e 

aumentar o número de promotores.

Análise de texto

Um dos aspectos mais valiosos do NPS é a inclusão 

de perguntas abertas. Isso permite que as empresas 

coletem informações contextuais das anedotas dos 

clientes, que podem ser usadas em conjunto com a 

classificação fornecida. Fazer isso permite que você 

compreenda: 

• Por que os detratores (clientes que deram a 

classificação 0–6) tiveram uma experiência ruim

• Quais obstáculos impediram que os passivos 

(clientes que deram a classificação 7–8) se 

tornassem promotores

• Exatamente por que os promotores (clientes que 

deram a classificação 9–10) adoram sua empresa

C O N C E P Ç Õ E S  E R R A DA S  S O B R E  O  N P S

Mito: O NPS substitui pesquisas de CSAT.

Realidade: A CSAT mede a satisfação transacional e 

o NPS concentra-se no longo prazo.

Mito: Você só deve enviar pesquisas de NPS a 

clientes satisfeitos.

Realidade: O NPS identifica os clientes a seguir: 

aqueles que não recomendarão sua empresa, 

aqueles que são indiferentes e aqueles que têm 

prazer em divulgar sua empresa.

Mito: Você deve enviar pesquisas de NPS após um 

evento específico.

Realidade: O envio regular de pesquisas de NPS é 

a melhor maneira de remover as tendenciosidades 

resultantes de eventos específicos.

Net Promoter, Net Promoter Score e NPS são marcas registradas 

de Satmetrix Systems, Inc., Bain & Company, Inc. e Fred Reichheld.
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24/7 versus 24/5
Embora todos nós quiséssemos poder fornecer suporte ininterrupto a nossos 

clientes, isso nem sempre é viável. É necessário tomar decisões ponderadas para 

resolver esse problema e há vários fatores importantes a serem considerados:

• A que canais você oferece suporte? Qual é o principal canal?

• Você tem visibilidade do seu tráfego de contato por canal fora do horário de 

operação?

• Você pode segmentar seu tráfego com base na atividade fora do horário de 

operação?

• Quando seus clientes querem entrar em contato com você?

• Seus clientes são pessoas ou empresas?

• Sua base de clientes está distribuída por áreas com diferentes fusos horários?

• Você está oferecendo suporte global? Se sim, a quais fusos horários você está 

oferecendo suporte?

Compreender esses fatores lhe dará uma visão sobre quando você deve recrutar 

agentes de suporte e quando é aceitável fornecer aos clientes outras opções, como 

autoatendimento.

Como determinar o horário de operação

Não suponha. Para entender melhor quando seus clientes precisam de suporte, use 

os dados das fontes a seguir:

• Tráfego da Web

• Volume de emails fora do horário de operação

• Feedback do cliente 
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Principais lições

Muitas empresas entendem que a experiência do cliente 

é importante. No entanto, poucas estão fazendo algo em 

relação a isso. Em vez de criar experiências baseadas no 

que é melhor, ouça os clientes e monitore as interações 

deles com sua empresa. Em seguida, use o que você 

encontrar para criar excelentes experiências. 

As pesquisas de satisfação do cliente são uma ótima 

ferramenta para determinar a satisfação dos clientes 

a curto prazo. Quando usadas corretamente, elas 

permitem descobrir quais tipos de interações estão 

funcionando e quais precisam melhorar. 

Uma vez que muitas organizações de suporte não 

podem ajudar os clientes 24 horas por dia, elas devem 

usar dados para determinar os horários mais eficazes 

para agentes gerais.

1
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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 é capaz de 

fornecer suporte de qualidade a cada vez mais 

clientes e você sabe que pode atender a essas 

necessidades. À medida que sua empresa migra 

para outro nível, 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 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 e tem como objetivo 

ajudá-lo a levar seu atendimento ao cliente além.
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Benchmark versus 
concorrentes
Há muitas maneiras de medir a integridade de sua organização de atendimento ao 

cliente. Métricas operacionais e pesquisas com clientes fornecem muito contexto e 

permitem que você saiba o que precisa ser melhorado. No entanto, se você não está 

se comparando com seus concorrentes, está apenas tendo uma imagem insular das 

coisas. 

Isso encoraja todos a buscarem a perfeição e promove o pensamento inovador. 

E também ajuda você a obter uma melhor compreensão de seu setor, sendo a 

ferramenta mais eficaz para identificar as práticas recomendadas de negócios com 

vista à sua adoção. Além disso, o benchmark pode:

• Revelar áreas que precisam ser melhoradas

• Identificar áreas para redução de custos

• Avaliar o desempenho de forma objetiva

• Testar o sucesso de suas iniciativas de melhoria

• Obter uma linha de base para o seu suporte de acordo com suas práticas 

recomendadas verticais e setoriais
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P R ÁT I CA S  R E C O M E N DA DA S
O benchmark exige mais do que uma análise 

casual e anedótica da concorrência. Ele requer uma 

estratégia bem pensada.

Comece cedo.

Fazer benchmark desde o início 

fará sua transição de reativo para 

estratégico.

Não tente fazer demais.

Limite o escopo do benchmark 

a algo que possa ser concluído 

dentro de 90 dias. Resultados 

mensuráveis são necessários para 

garantir seu sucesso contínuo.

Escolha um grupo de colegas 

apropriado.

Considere fatores como localização, 

escopo, escala, complexidade dos 

problemas e setor.

Concentre-se na melhoria das 

operações.

As estatísticas não podem ser 

melhoradas, mas as operações ou 

os processos relacionados a essas 

estatísticas podem.

Mantenha a simplicidade.

Não tente fazer benchmark ou 

estudar muitos fatores ao mesmo 

tempo.

Observe outros setores.

Parte dos melhores aprendizados 

vem de empresas que operam fora de 

seu setor. Outro setor pode abordar 

o mesmo problema de uma maneira 

completamente diferente.

Visite o Zendesk Benchmark para ver como você se 

compara a seus colegas.
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Segmentação de clientes
Clientes diferentes têm necessidades diferentes, e atender a essas necessidades, 

muitas vezes, requer abordagens específicas. Além das necessidades dos clientes, 

sua empresa pode optar por interagir com alguns clientes de maneiras diferentes. 

Talvez você queira apresentar opções de autoatendimento para usuários freemium, 

enquanto escalona tickets de usuários corporativos. 

Essa é uma ótima estratégia para empresas que querem crescer. Mas antes de 

começar, defina seus segmentos de clientes.

S E G M E N TAÇÃO  D E  U M A  BA S E  D E 
C L I E N T E S  E X I ST E N T E
Como acontece com a maioria das táticas, cada 

empresa terá que escolher segmentos baseados 

em suas próprias necessidades e nas realidades 

de sua base de clientes existente. Aqui estão 

vários segmentos de clientes comuns para você 

pensar sobre o que faz mais sentido para sua 

empresa.

1. Geografia: considere diferentes 

necessidades de fusos horários e idioma.

2. Setor: atenda a vários setores, cada um com 

seus próprios SLAs e expectativas.

3. Classe de produto: encaminhe os clientes 

de um novo produto para uma equipe de 

suporte específica.

4. Uso do produto: forneça suporte avançado 

para clientes de alto uso quando necessário.

5. Tamanho da organização: considere as 

diferentes necessidades e níveis de suporte 

de cada empresa.

6. Receita: considere transferir automatica-

mente os clientes VIP.

U S O S  D E  S E G M E N TO S  D E  C L I E N T E S
Segmente seus usuários criando listas de clientes 

para o seguinte:

Direitos

Para cada tipo de plano que você 

oferecer, com base em um campo 

personalizado para o tipo ou plano de 

assinatura

Varejistas online

De acordo com o histórico de compras 

ou as preferências desses varejistas, 

com base em campos personalizados

Comércio virtual

Com base na data de início da 

assinatura ou na data de expiração da 

avaliação 

Empresas de jogos

Para identificar grandes consumidores e 

usuários ativos, com base na atividade 

online do cliente
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Estratégia de terceirização de 
processos de negócios (BPO)
A BPO envolve terceirizar uma função ou operação específica para um terceiro. 

Empresas menores podem não precisar terceirizar os recursos. No entanto, as 

empresas que desejam crescer podem usá-lo para manter os padrões ou atender 

suas crescentes demandas de suporte.

P O R  Q U E  T E R C E I R I Z A R ?
• Acessar os melhores processos de 

negócios

• Aumentar ou diminuir a equipe 

rapidamente

• Sobrecarregar menos a equipe de suporte

• Aproveitar tecnologias de ponta

• Chegar mais rápido ao mercado

• Oferecer suporte global

• Aumentar eficiências

• Aprimorar recursos

• Elevar o serviço

• Oferecer suporte a mais idiomas

• Melhorar as relações com clientes

• Melhorar as relações com fornecedores

• Ter mais tempo para gerenciamento

• Diminuir custos operacionais

O P Ç Õ E S  D E  B P O
Ao desenvolver uma estratégia de BPO, 

considere as diferentes opções disponíveis.

Onshore

Representantes que residem no mesmo 

país do seu mercado

Nearshore

Recurso que opera em um país 

estrangeiro dentro do mesmo 

hemisfério que seus clientes

Offshore

Centrais de chamadas baseadas fora do 

país com custos trabalhistas mais baixos

Virtual ou domiciliar

Os agentes arcam com os custos dos 

equipamentos em troca da flexibilidade 

de trabalhar em casa
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E  S E  A  B P O  N ÃO  F O R  PA R A  VO C Ê ?
A BPO não faz sentido para todas as empresas. 

Algumas experimentaram e se depararam com 

desafios e resultados negativos específicos, como:

• Diminuição da satisfação do cliente

• Barreiras linguísticas

• Menos controle sobre as funções comerciais

• Falta de conhecimento empresarial

• Divisão do foco do agente

• Falta de colaboração e comunicação entre 

agentes e departamentos

• Custos ocultos

• Preocupações com segurança e privacidade

Se esse for o caso, existem outras opções para ajudar 

a dimensionar o suporte. Uma das melhores maneiras 

de fazer isso é limitar as ações dos agentes ou o 

número de agentes necessários para resolver um 

ticket. Veja aqui algumas táticas de como fazer isso:

Regras de negócios

Gatilhos e macros podem ser 

confi gu rados para escalonar ou 

encaminhar tickets para o agente 

correto de primeira e responder 

automaticamente a tickets simples 

com respostas pré-escritas.  

Formulários de ticket

Formulários de tickets pré-criados 

aumentam a probabilidade de os 

clientes incluírem informações 

mais relevantes e necessárias para 

resolver um ticket.

Central de ajuda/autoatendimento

Fornecer opções robustas de 

autoatendimento e disponibilizar 

essas opções para os clientes 

ajuda-os a resolver seus problemas 

com pouca ou nenhuma ajuda dos 

agentes. 

Sessões de mapeamento de jornada 

de alto nível

Documente a experiência do cliente 

e, em seguida, assuma a perspectiva 

do cliente para criar experiências 

com base no comportamento dele. 

Usando as técnicas acima, você pode 

criar uma jornada que permite que o 

cliente interaja de maneira eficiente 

com a empresa. Isso resultará em 

menos tickets e ações dos agentes. 
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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.
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Impulsionando  
a eficiência
Como uma organização de suporte que deseja 

ganhar eficiências, 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. Hoje, 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 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 

suas estratégias de suporte permanecem iguais, 

você sabe que não pode se contentar com sucessos 

passados. Você deve 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 aumentar a eficiência e tem 

como objetivo ajudá-lo a levar seu atendimento ao 

cliente além.
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Suporte multicanal

O  P O N TO  D E  V I STA  D O  C L I E N T E
A primeira coisa que você quer fazer é ver as coisas 

pelos olhos do seu cliente. Por exemplo, você pode 

ver cada canal como uma entidade separada:

• O telefone está disponível durante o dia e os 

clientes podem deixar uma mensagem à noite.

• O email, a central de suporte e as redes sociais 

podem coletar perguntas 24 horas por dia, 

7 dias por semana, mas elas só são respondidas 

quando há alguém no escritório.

O atendimento ao cliente está disponível em 

diferentes horários e canais, mas seus clientes 

podem não pensar assim.

Para eles, o suporte deve estar sempre disponível. 

Quando eles podem acessar um site, visualizar 

uma página do Facebook ou discar um número de 

telefone, eles esperam uma resposta. Os clientes 

pensam com uma mentalidade multicanal e querem 

que seja fácil obter uma resposta rápida para suas 

perguntas.

É provável que você já forneça suporte por vários canais. Email e voz são geralmente 

os mais populares, mas chat, redes sociais e até mesmo mensagens SMS estão 

rapidamente ganhando popularidade.

Uma pergunta importante que cada empresa que busca impulsionar a eficiência 

deve fazer é: “Estamos oferecendo o melhor suporte possível em todos os nossos 

canais?”

SA I BA  O N D E  E  C O M O  I N V E ST I R
Você claramente não pode oferecer suporte a todos 

os canais com agentes disponíveis 24 horas por dia, 

7 dias por semana. Em vez disso, você precisa tomar 

decisões inteligentes sobre onde investir. Faça-se as 

perguntas a seguir:

• Quais são os canais mais eficientes para a nossa 

organização? Lembre-se que diferentes canais 

oferecem diferentes benefícios. Além disso, 

segmentos demográficos diferentes de clientes 

podem ter preferências de canal.

• Como podemos criar relacionamentos 

significativos com clientes por diversos canais? 

• Qual é o número certo de canais para oferecer 

suporte? Precisamos mesmo de tantos? 

• Como podemos decidir quais são os melhores 

canais a serem oferecidos?

• Como devemos alocar os agentes? Eles ficarão 

dedicados a um único canal ou cuidarão de 

vários? Como podemos projetar o crescimento e 

o dimensionamento para atender à demanda por 

canal?  

• Como podemos assegurar que a experiência do 

cliente é consistente?
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OT I M I Z E  O  S U P O RT E  M U LT I CA N A L
Munido desse conhecimento, você pode tomar 

medidas para otimizar seus canais de suporte. 

Primeiro, use uma ferramenta de atendimento ao 

cliente que unifique as solicitações de suporte de 

todos os canais. Faça isso criando tickets em uma 

única plataforma e uma experiência harmoniosa 

e consistente, independentemente do canal que 

seus clientes usarem para entrar em contato com a 

empresa.

O suporte multicanal eficaz inclui:

• Ferramentas e processos unificados

• Comunicação entre os canais (por exemplo, de 

email para telefone, ou de rede social para email)

• Uma estratégia de monitoramento do volume e 

interação

• Pelo menos um canal em tempo real, como voz 

ou chat

A moral da história é esta: se você se preocupa com 

a experiência do cliente, precisa encontrar novas 

maneiras de interagir com os clientes, identificar as 

práticas recomendadas e atualizar suas estratégias 

de acordo.

Saiba mais sobre como oferecer suporte multicanal.

19

https://www.zendesk.com.br/resources/roll-manage-multiple-customer-service-channels/


Especialistas em assuntos 
dedicados
Conforme discutido na seção de suporte a vários produtos, as organizações que 

estão tentando impulsionar a eficiência podem precisar investir em especialistas 

ou funcionários com conhecimento aprofundado de um produto ou uma tecnologia 

específicos. 

Um especialista no assunto (SME), ou especialista em domínio, é uma autoridade em 

uma área ou um tópico específico. 

Em muitas organizações de suporte, o agente líder é usado como o primeiro 

passo na progressão da carreira de um agente. Geralmente, essa é uma área de 

treinamento de baixo risco para supervisores ou gerentes em potencial. SMEs são 

um valioso recurso de informações e oferecem uma riqueza de conhecimentos e 

suporte aos agentes.

O  Q U E  FAZ  U M  S M E ?
• Fornece assistência e informações atualizadas sobre tópicos específicos, 

políticas, processos, controle de qualidade, programas de marketing ou 

problemas gerais da central de contato 

• Colabora com a área funcional na qual obteve sua experiência e fornece 

feedback sobre novos processos, programas e atualizações

• Atualiza e cria conteúdo de conhecimento 

• Cria um ambiente operacional no qual os membros podem criar e 

compartilhar conhecimentos

• Libera supervisores de reuniões para que eles possam passar mais tempo 

na central de chamadas auxiliando e treinando agentes

• Demonstra um nível superior de conhecimento do trabalho e excelência 

no atendimento (como uma forma de reconhecimento de baixo custo e 

alto benefício)
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CA PAC I TAÇÃO  D E  S M E S
Incentive seus SMEs a se concentrarem na desco berta 

de conhecimento, em vez da apresenta ção dele. Por 

exemplo, um SME pode fazer perguntas reflexivas ou 

fornecer cenários online que ajudem os aprendizes a 

explorar uma situação e descobrir como suas ações 

têm consequências. Quando um aprendiz consegue 

encontrar as informações por conta própria, ele fica 

mais propenso a lembrar dela em um momento de 

necessidade.

Um aprendiz não precisa ser um especialista em um 

tópico. Em vez disso, ele precisa ser capaz de realizar 

uma tarefa ou expandir sua base de conhecimento 

dentro de um escopo limitado. SMEs podem ajudar 

com isso. Os aprendizes também não têm muito 

tempo para se aprofundarem totalmente em todos 

os tópicos, o que significa que os SMEs devem se 

concentrar no que é importante. O SME tem vasta 

experiência no campo, mas ele precisa ter em mente 

que os aprendizes só precisam das principais lições 

para alcançar seus objetivos.

Aqui estão três dicas para ajudar os SMEs a 

trabalhar com outras pessoas e compartilhar seus 

conhecimentos.

• Seja claro sobre expectativas e objetivos. 

Certifique-se de que o SME saiba quem está 

ajudando e por quê.

• Certifique-se de que eles façam os aprendizes 

buscarem a informação. Não basta que eles 

consigam repetir algo que memorizaram; eles 

precisam entender e internalizar as informações.

• Lembre-se que os aprendizes não precisam se 

tornar SMEs. Eles só precisam ter compreensão 

geral do assunto. 
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Principais lições

A expectativa do cliente impulsiona o suporte multicanal. 

Ouça seus clientes para entender como eles desejam 

receber suporte em cada canal. Em seguida, otimize 

cada canal para atender a essas expectativas.

Especialistas no assunto são essenciais não só para 

fornecer suporte especializado aos clientes, mas para 

ajudar outras pessoas na empresa, do departamento de 

produto ao marketing, a manter uma compreensão geral 

de conceitos e estratégias complexos. 

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 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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