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Prepare-se para o 
sucesso no longo prazo

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


Os clientes esperavam melhores experiências, adaptadas 

às próprias necessidades, levando as empresas a dedicar 

recursos em todos os cantos da experiência do cliente. A 

experiência do consumidor tornou-se tanto um diferencial 

competitivo, que os clientes frequentemente citavam 

isso como uma razão para escolherem uma empresa em 

detrimento de outra. Isso fez as empresas perceberem 

o valor de se adaptarem a essas necessidades.

E, então, veio 2020.

As pequenas empresas foram as mais atingidas 

economicamente, mas demonstraram garra para 

continuar. Em questão de meses, investiram em recursos 

de experiência do cliente que, em outras circunstâncias, 

poderiam demorar anos até serem implementados.

As empresas cujo volume de tickets aumentou 

investiram mais em ferramentas para criação de 

agilidade que aquelas que diminuíram os volumes 

de tickets, de acordo com os dados da pesquisa da 

Zendesk. Embora necessária para sobrevivência, essa 

mudança mostra que há uma forte tendência de fazer 

da agilidade uma parte permanente de cada manual 

para PMEs. Em outras palavras: a pandemia não é 

a razão pela qual as empresas precisam fortalecer 

os músculos da agilidade; é, sim, uma prova da 

importância de construir e manter esses músculos. 

Para estarem prontas para o que está por vir, 

empresas de todos os portes precisam ser 

responsivas às necessidades do cliente. Ser ágil é a 

forma de estabelecer a experiência do usuário como 

vantagem competitiva – não por um ano incomum, 

mas para todos os anos – e décadas – que virão.

Agilidade foi a palavra mais ouvida quando o mundo virou de cabeça para baixo em 2020. 

Mas a verdade é que as empresas já estavam vendo a necessidade de ganhar agilidade.

52%
Entre as PMEs, 52% veem a experiência 
do cliente principalmente como 
geradora de receita e apenas 24% a 
veem como centro de custo.

23%
As PMEs viram o volume de tickets 
aumentar, em média, 23% em 
relação ao 1º trimestre de 2020.
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Para ser realmente ágil, você precisa dos três itens a seguir:

Alguns comparam agilidade à velocidade; 

outros a equiparam mais à flexibilidade diante 

do desconhecido. Mas, na verdade, agilidade 

é as duas coisas: uma combinação de equipes 

capacitadas que se movem em direção a uma 

visão em comum e procedimentos operacionais 

que permitem experimentação e mudança.

Agilidade é a capacidade de uma empresa 

responder rapidamente às mudanças nas 

condições, facilitar o gerenciamento das mudanças 

e transformar mudanças em oportunidades 

para se conectar melhor com os clientes.

Isso requer a criação de uma série de hábitos 

para, ao longo do tempo, ganhar mais 

força, mais deliberação sobre as ações e, 

portanto, mais propensão a reagir às muitas 

variáveis que estão fora do seu controle.

É difícil saber por onde começar. Para entender 

melhor como as empresas estão pensando 

(e ganhando) em agilidade, a Zendesk 

pesquisou 3.900 clientes e 3.900 líderes de 

negócios, gerentes e agentes de experiência 

e atendimento ao cliente. Nós também 

analisamos dados de agilidade de mais de 

90.000 empresas em 175 países na Zendesk.

Facilitar a compreensão do que os clientes estão dizendo1.

Projetar sua equipe para se manter produtiva através da mudança2.

Investir em tecnologia flexível compatível com suas metas de experiência do cliente3.

Mas o que é agilidade?

das empresas 
pesquisadas se 
classificam como 
extremamente ou um 
pouco ágeis.

consideram-se  
meio termo ou  
não ágeis. 

Líderes em atendimento ao cliente que incorporam 
agilidade relatam grandes economias em custos 
(mais de 25%) e tempo (35%) para suas empresas.

35%
economia de tempo

25%
economia de custos

62% 38%
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Facilitar a compreensão  
do que os clientes estão dizendo

Como você vai chegar lá

Desenvolver formas confiáveis de ouvir o que os clientes desejam e oferecer 
opções em cada etapa da jornada
Seja fornecendo mais opções de canal ou melhorando o autoatendimento, é importante abrir caminhos 

diferentes para que os clientes se comuniquem com a empresa. Os dados da pesquisa indicam que a aparência 

de escolha é um elemento fundamental para muitos clientes e afeta a probabilidade deles de gastarem mais.

01
Estado de sonho:  
A empresa entende o que os 
clientes querem e sabe como 
responder às tendências  
ou oportunidades que surgirem. 

Telefone (57%), e-mail (47%) e chat (26%) foram os canais mais utilizados 
pelos consumidores no ano passado.  No geral, os mesmos três também 
são os canais preferidos dos clientes.

57%

Telefone

26%

Chate-mail

47%

Um grande desafio de negócios é acompanhar as neces-

sidades dos clientes – para tanto, é fundamental oferecer 

mais opções de como os clientes entram em contato.

Os clientes estão fazendo a parte que lhes cabe: se 

comunicam via canais sociais, fazem pesquisas de 

clientes, por meio de equipes de defesa, pilotos de 

produtos e muito mais. Mas é difícil transformar todas 

essas informações em insights e ações aplicáveis.
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Apesar da preferência por canais existentes como o telefone, os canais novos, como aplicativos de mensagens e redes 

sociais, vêm ganhando espaço. Isso significa que não é hora de relaxar, já que a Geração Z — que adotou sem demora 

os canais emergentes — chega ao mercado com poder de compra.

Lembre-se de que um componente essencial da agilidade é encontrar equilíbrio entre velocidade e resultados 

positivos para os clientes e para a empresa. Você deve ter os recursos para dar suporte adequado aos novos canais e 

se alinhar com as expectativas dos clientes quanto ao tempo de reação. Tome o chat, por exemplo. O chat tem o CSAT 

mais alto, mas somente se você ficar dentro das expectativas de tempo de primeira resposta: menos de um minuto.

Os canais de atendimento ao cliente não são a única maneira de os clientes expressarem suas necessidades de 

experiência do cliente. A integração de pesquisas online em toda a jornada do cliente, por meio de parceiros como 

Qualtrics , Stella Connect by Medallia ou SurveyMonkey , pode fazer do feedback uma parte natural da experiência do 

cliente e fornecer aos negócios insights essenciais em todas as etapas do caminho. 

Rompa com os silos integrando dados de 
experiência do cliente em toda a empresa
Os dados geralmente ficam presos em silos, visíveis 

apenas para um punhado de pessoas ou dentro de uma 

única equipe. Permita que os dados provenientes da sua 

equipe de experiência do cliente fluam para outras equipes, 

como marketing e operações e vice-versa. Uma melhor 

experiência do cliente é possível quando as equipes 

mesclam feedback do cliente — muitas vezes gerenciado 

por um programa Voice of the Customer — insights do 

cliente e dados gerais de negócios. Uma visão completa 

e rica em contexto dessas variáveis facilita para toda a 

empresa identificar problemas e definir prioridades.

Monitore as tendências em evolução com análises abrangentes 
As equipes precisam entender sem demora os dados do cliente para tomar as medidas apropriadas, mas não conseguem 

fazê-lo sem ter em mãos os dados em tempo real. Habilitar a coleta e a análise contínuas de dados em toda a sua empresa é 

elemento fundamental para a agilidade.

Cerca de 58% das empresas de Benchmark contavam mais com análises para entender o desempenho de suas equipes em 

todos os canais de atendimento ao cliente. Os parceiros de otimização da força de trabalho, como Tymeshift, Agyle Time e 

Verint Monet, podem fornecer dados, recursos de agendamento e treinamento de desempenho que dão o suporte de que os 

líderes precisam para tornar as equipes e os agentes mais eficientes e engajados.

43%
As PMEs dizem que não têm os dados que 
gostariam; 43% afirmam que seus dados 
são adequados apenas para rastrear o 
atendimento ao cliente e os indicadores-
chave de desempenho.
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Foco em toda a experiência, com uma visão unificada do cliente 
Uma visão unificada também pode resultar em uma melhor experiência do cliente. Por exemplo, se um agente não 

tiver visibilidade do histórico de compras anterior do cliente ou das chamadas de suporte ao cliente, pode ser mais 

difícil prestar um serviço eficiente.

Os agentes devem se beneficiar primeiro de uma visão 

unificada do cliente e o impacto desses benefícios 

aumenta para o resto da organização de experiência 

do cliente. Por exemplo, contextualizar o histórico do 

cliente significa que ele não precisa repetir informações 

se for transferido para outro agente. Ou faça o cliente 

ganhar o dia quando um agente o agradece por 10 

anos de fidelidade. A empresa só se beneficia quando 

essas experiências estiverem associadas à marca.

Ouvir atentamente as necessidades do cliente ajuda 

a garantir que você consiga reagir para melhorar 

a experiência do cliente no curto prazo e planejar 

adequadamente no longo prazo. Mas ouça quem 

entende: ser ágil não significa que tudo muda 

constantemente. Analise sem trégua seus dados 

para entender de verdade o que está impulsionando 

seus negócios e dê às suas estratégias espaço 

para respirar antes de fazer grandes mudanças.

Quase 60% dos agentes entrevistados disseram ter apenas uma visão única dos 
dados do cliente (59%) e do contexto de negócios (57%).

Embora um terço das empresas tenha relatado que sua visão do cliente é menor 
do que o ideal, uma melhora foi incluída em muitos roadmaps futuros.

57%

agentes con uma visão unificada 
do contexto empresarial

agentes com uma visão única  
dos dados do cliente

59%

38%
Os consumidores relatam ter de repetir 
informações em mais da metade das 
experiências do cliente. Entre eles, 38% 
eram “mais” ou “muito mais” propensos 
a comprar de uma empresa se não 
precisassem repetir  
informações.
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Projetar sua equipe para se manter 
produtiva através da mudança

A agilidade depende de projetar sua equipe 

e seus processos para serem adaptáveis e 

produtivos diante da mudança. Embora cada 

empresa tenha seus próprios processos, 

alguns são mais hábeis do que outros.

Como você vai chegar lá

Promova a colaboração e o compartilhamento 
de conhecimento
As integrações de experiência do cliente com parceiros como 

Zoom, Atlassian e Slack salvaram o dia quando, de repente, 

tivemos de adotar o trabalho remoto. Mas a colaboração continua 

a ser o ponto problemático de todas as empresas: cerca de 70% 

dos agentes das PMEs dizem que, desde o início da pandemia, 

é preciso mais esforço para colaborar com equipes fora do 

atendimento ao cliente. Além disso, 66% dos agentes das PMEs 

dizem que conseguir isso os ajudaria a ganhar eficácia. 

Explicamos como os dados de clientes e empresas não devem 

viver em silos – e o compartilhamento de conhecimento é uma 

das melhores maneiras de romper com eles. Por exemplo, o 

conhecimento interno da equipe de suporte ao cliente (respostas 

para perguntas ou problemas frequentes) pode ser usado para 

preencher um portal de autoatendimento. O gerenciamento de 

conhecimento também pode ajudar internamente, garantindo 

que as informações sobre produtos, dicas e truques sejam 

compartilhados abertamente entre equipes e departamentos.

02
Estado de sonho:  
A empresa cultiva um ambiente em 
que a mudança é bem-vinda, os 
processos são adaptáveis e ninguém 
acha que “mas sempre fizemos isso 
desse jeito”. 

73%
Quando o volume de tickets aumentou, 
73% dos funcionários de alto 
desempenho adicionaram artigos à 
central de ajuda — 2,2 vezes mais que 
empresas com desempenho abaixo do 
esperado.
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Use a automação para reduzir 
tarefas redundantes e alterar o 
custo de gestão de mudanças 
Automação e dimensionamento inteligente 

andam de mãos dadas. Quanto mais manual for 

o processo, mais difícil será desembaraçá-lo de 

outros. Isso impede a capacidade da empresa de 

fornecer uma experiência do cliente ótima, porque 

faz as pessoas pensarem que qualquer mudança — 

mesmo uma que faça sentido para a empresa para 

o bem de seus clientes — é mais problema do que 

vale a pena. É assim que os processos se tornam 

processos antigos — e maus hábitos operacionais.

As equipes de experiência do cliente podem 

evitar isso fazendo apostas maiores e mais 

inteligentes: criar processos e dedicar recursos 

a atividades mais escaláveis. Por exemplo, 

tarefas repetitivas orientadas por dados podem 

e devem ser automatizadas. Quanto mais essas 

tarefas forem automatizadas, menos tempo 

você precisará alocar para treinamento e 

sobrecarga se e quando as coisas mudarem.

Lembre-se: esforço e trabalho não são sinônimos. 

Encontrar maneiras de eliminar tarefas repetitivas 

não significa que os agentes não serão produtivos. 

Significa que eles têm mais tempo para gastar 

em trabalhos de maior impacto que realmente 

beneficia os clientes necessitados, como decisões 

sob alta pressão, contribuir para processos de 

gerenciamento de conhecimento ou trabalhar 

de forma interfuncional com outras equipes.

Desenvolva fluxos de trabalho para aumentar 
qualidade, transparência e controle
Assim como as automações podem tirar minúcias mais simples do 

dia de um agente, fluxos de trabalho melhores podem ter efeito 

semelhante. Potenciais problemas podem ser encaminhados 

para administradores e as cargas de trabalho podem ser 

mais equilibradas entre as equipes em caso de aumento na 

demanda. O resultado é uma experiência tranquila e fluída 

para clientes e agentes. As ferramentas de gerenciamento de 

processos, como o SweetHawk e o Myndbend, por exemplo, 

podem fazer com que os novos processos sejam menos 

dolorosos e mais parecidos com o dia a dia de negócios.

Impulsionando negócios mais inteligentes com  
ferramentas de IA e machine learning
Estender o impacto da automação ao longo da jornada do cliente 

pode criar experiências mais personalizadas, reduzir custos e, 

assim, melhorar a experiência do cliente em geral. Os recursos 

de IA e machine learning, como chatbots ou assistentes digitais 

inteligentes, que apresentam aos clientes o artigo certo da Central 

de Ajuda ou os conectam imediatamente a um agente, são 

essenciais para qualquer empresa com escalabilidade em mente.

No geral, quase três quartos de todas as interações de bots acabam 

com um ser humano. Isso não é necessariamente uma coisa ruim; os 

problemas que levaram o cliente a contatar um agente podem ser 

muito complexos para o autoatendimento. Ainda assim, esse número 

pode apontar problemas. Talvez o bot não estivesse mostrando 

respostas precisas ou úteis — os dados mostram que obter uma 

resposta precisa foi a frustração mais altamente relatada ao interagir 

com um bot. Tudo isso sugere que, embora os clientes prefiram usar 

o que resolva seus problemas com mais rapidez, quando os bots não 

funcionam, a interação personalizada é frustrada, o que não ajuda 

o agente a experimentar ou impulsionar a experiência do cliente.

Capacitar as equipes da linha de frente com processos e ferramentas 

permite que toda a operação de experiência do cliente se adapte 

e permaneça produtiva mesmo quando as coisas estiverem 

mudando. A tecnologia certa é mais uma maneira de a empresa 

criar agilidade. Vamos conversar sobre essas ferramentas a seguir.

dos clientes da 
Zendesk estão 
usando recursos 
de automação. 

das PMEs dizem que estão 
adicionando ou expandindo 
recursos de IA ou ML.

87%

27%
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Investir em tecnologia flexível 
compatível com suas metas de 
experiência do cliente

As empresas ágeis contam com ferramentas flexíveis 

que deixam a mudança mais econômica, mais rápida 

e menos dolorosa para todos os envolvidos.

Colleen Berube,  
CIO da Zendesk 

03
Como você vai chegar lá
Aproveite a tecnologia aberta, inerentemente 
construída para inovação e escala
Lembre-se do que dissemos sobre processos manuais que dificultam o 

desemaranhamento de outros processos manuais? O mesmo se aplica 

às plataformas nas quais essas experiências são construídas. Qualquer 

investimento em tecnologia é grande e a opção mais escalável é uma 

plataforma aberta e flexível que ajuda a garantir que você não terá que 

assumir projetos demorados, aconteça o que acontecer no futuro.

Considere a velocidade de chegada ao mercado, a usabilidade e a  

escalabilidade nos seus investimentos em tecnologia ao tomar a  

grande decisão.

Una sua empresa integrando-a com os 
aplicativos e parceiros de sua escolha 
Nenhuma empresa é uma ilha. Ser tudo para todas as pessoas não é 

algo realista e, como um negócio, requer colaboração cuidadosa com 

os parceiros certos para aumentar sua plataforma de experiência do 

cliente. Procure uma solução de experiência do cliente que interaja 

muito bem com as outras, especialmente aplicativos e integrações que 

possam ser mais adequados para a tarefa em questão. Essa prática 

também ajuda a garantir que o negócio faça parte de um ecossistema 

maior que evolui no cenário digital em constante mudança. 

Estado de sonho:  
A empresa investe apenas em 
ferramentas que valorizam a 
abertura, integrações perfeitas e 
flexibilidade. 

São as empresas 
de sucesso que 
definem os setores; 
elas não ficam 
paradas esperando. 
Elas ganham 
agilidade e usam 
a tecnologia como 
ferramenta para 
atingir os objetivos 
de negócios, em 
vez de um sistema 
que dita como elas 
devem comandar 
os negócios.

““
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Capacite todos a fazerem mudanças 
com ferramentas fáceis de usar e que 
necessitem de pouca programação
A agilidade depende da velocidade e da eficácia. 

Se demorar muito e precisar empregar membros da 

equipe técnica para fazer algo simples, como criar um 

novo fluxo de trabalho ou atualizar um bot, a agilidade 

passou longe e seus processos não são escaláveis.

Lembre-se de que configuração simples não significa 

que não haverá nenhuma configuração. As empresas 

podem ficar tentadas a usar shadowing e treinamento 

em equipe para treinar a equipe em novas ferramentas, 

mas é importante manter todos informados e esclarecer 

as expectativas quando as mudanças estiverem em 

andamento. Até mesmo os planos mais bem definidos 

podem falhar se ninguém administrar o processo 

de adoção. A configuração de fluxos de trabalho, 

condições e gatilhos na sua plataforma de experiência 

do cliente, com a ajuda de parceiros como Workato 

ou Tray, pode ser uma boa adição à experiência 

fluida do agente que você está procurando.

Diferencie-se como uma 
pequena empresa ágil
As pequenas empresas entendem a importância da 

agilidade na experiência do cliente melhor do que 

a maioria. Muitas pequenas e médias empresas se 

orgulham de estar mais próximas de seus clientes e, 

portanto, mais capazes de atender às necessidades 

deles. Embora um serviço individualizado gere um 

nível invejável de intimidade com o cliente, uma 

das razões para investir na criação de músculos da 

agilidade é manter essa intimidade e um alto nível 

de atendimento à medida que o negócio aumenta.

A boa notícia é que as PMEs já estão lançando as 

bases para a agilidade. Apenas 5% dos líderes de 

pequenas e médias empresas relatam que fazer 

alterações no atendimento ao cliente é um desafio, 

mas requer vigilância constante para manter esse nível 

de iluminação no gerenciamento de mudanças. Aqui, 

descreveremos com mais detalhes as qualidades, os 

desafios e as oportunidades para pequenas empresas 

que iniciam um programa de treinamento em agilidade.

Facilitar a compreensão do que os clientes estão dizendo1.

Projetar sua equipe para se manter produtiva através  
da mudança2.

Investir em tecnologia flexível compatível com suas metas  
de experiência do cliente3.

Vamos explicá-lo usando os mesmos três pilares de agilidade 

que delineamos anteriormente:

Facilitar a compreensão do que os clientes estão 
dizendo
Os dados de benchmark mostram que as PMEs estão priorizando 

ferramentas de conversação, como conversas por redes sociais, 

mais do que outros segmentos de negócios. Essa é uma boa notícia; 

os dados mostram que os clientes com menos de 40 anos estão 

especialmente dispostos a gastar mais em uma experiência de cliente 

mais personalizada, que inclui a comunicação com marcas nos canais 

que já usam no dia a dia. 

58%
A agilidade está ligada à economia de custos 
nas PMEs: 58% dos entrevistados disseram 
que o fato de serem ágeis economizou mais 
de 10% em reduções de custos.
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Dados mostram que 31% das PMEs relatam que “não 

é nem um pouco” ou é “só um pouco” desafiador 

adicionar canais, mas apenas 52% das pequenas e 

médias empresas oferecem atendimento em dois 

canais. Os agentes preferem trabalhar em dois 

canais — aproveitando a variedade de trabalho — e 

a adoção contínua pelo agente será fundamental 

à medida que os canais adicionais forem adotados 

e implementados. Projetar equipes e processos 

para serem ágeis diante da mudança pode valer 

muito à pena. Vamos falar sobre isso a seguir.

Projetar sua equipe para se manter 
produtiva através da mudança
Tornar-se uma organização centrada no conhecimento é 

uma das melhores maneiras de uma pequena empresa 

escalar de forma inteligente. Facilite a transformação de 

respostas do ticket de suporte em artigos da base de 

conhecimento e tenha um processo de gerenciamento 

de conhecimento e manutenção em vigor.

Pode não parecer um grande problema se os 

processos forem rastreados em planilhas e 

documentos compartilhados, mas definitivamente 

será um desafio atender às expectativas dos 

clientes à medida que a empresa crescer.

As PMEs dizem que não têm os dados que gostariam; 

43% afirmam que os dados são adequados apenas para 

rastrear o atendimento ao cliente e os indicadores-chave de 

desempenho. Além disso, ter uma visão completa de um cliente 

é o desafio mais bem-classificado para PMEs, e quase um 

quarto — 23% — dos agentes das PMEs dizem que gostariam 

de adicioná-la como recurso. Essa é uma ótima oportunidade 

para as PMEs darem aos agentes uma visão mais completa da 

experiência do cliente, o que ajudará a garantir que nada falte 

nessa experiência à medida que a base de clientes cresce.

Investir em tecnologia flexível compatível 
com suas metas de experiência do cliente
As PMEs são mais propensas a ter ferramentas que 

lhes permitam fazer alterações sem programação ou 

depender de TI ou desenvolvedores, o que as coloca 

em uma excelente posição para um futuro ágil.

das PMEs dizem que seu 
orçamento tecnológico 
deverá aumentar, com 5% 
esperando que aumente 
mais de 25%

33%

Com as pequenas empresas já planejando orçamentos e 

equipes com agilidade em mente, é essencial construir 

uma estratégia de atendimento omnichannel. Isso significa 

adotar mensagens, adicionar aplicativos e integrações 

para aumentar a experiência e implantar automações e 

IA para simplificar o processo sempre que possível.

48%
Aproximadamente 48% das PMEs 
relatam uso de automações e 
bots para simplificar operações, 
o que representa um aumento 
definitivo nos últimos anos.
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Pronta e capaz,  
aconteça o que acontecer
Mesmo os melhores programas de treinamento têm efeitos de 
curta duração se não houver investimento em bases fortes. 
Sempre ouça clientes, simplifique equipes e processos e adote 
uma abordagem disciplinada às decisões tecnológicas para 
fazer da agilidade da experiência do cliente um modo de vida.

Tudo pronto para elevar o treinamento em agilidade a outro patamar?
Inicie uma avaliação gratuita da Zendesk para saber mais.

A Zendesk fez uma parceria com a Dynata, uma plataforma 
de insights e dados primários, para realizar a pesquisa de 
mercado citada neste manual.

https://www.zendesk.com.br/?_ga=2.232960093.2137262503.1624293809-906247451.1585666363
https://www.zendesk.com.br/register/?variant=311b&ref=297a#step-1

