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METODOLOGIA

Como conduzimos 
a pesquisa

Ler o guia

Os dados neste relatório se 
originam a partir de três fontes: 
Uma pesquisa global com  
3.500 consumidores, com 
4.600 empresas entrevistadas  
e dados de uso do produto 
Zendesk Benchmark de mais  
de 97.500 empresas.

Não importa se você é uma empresa bem estabelecida ou se está só começando a escalar e crescer, uma 
equipe de atendimento ao cliente de sucesso pode ajudar a atrair novos negócios, aumentar a retenção e 
expandir as vendas entre sua base de clientes existente.

Com tanta coisa em jogo, as equipes de atendimento ao cliente 
enfrentam uma pressão ainda maior para entregar resultados, 
tanto de clientes quanto da liderança da empresa. Impressionar 
os clientes pode ajudar as empresas a se destacar ou até 
iniciar o crescimento, mas fluxos de trabalho ineficientes e 
agentes exaustos são apenas alguns dos  fatores que podem 
prejudicar o sucesso a longo prazo. Para promover uma 
mudança significativa em toda a instituição, os líderes devem 
envolver o atendimento ao cliente em todos os níveis. E 
embora mudanças necessárias em ferramentas, processos e 
mentalidade sejam difíceis, elas devem começar agora. 

Por quê? Pesquisas mostram que os clientes estão cada vez 
mais relutantes em dar uma segunda chance quando suas 
expectativas não são atendidas.

É indiscutível a importância da função que o atendimento ao 
cliente desempenha nesta nova fase. Para ajudar as empresas 
a evitar armadilhas comuns e aproveitar oportunidades para 
expandir os negócios e os resultados, entrevistamos clientes, 
agentes, líderes de atendimento ao cliente e de negócios de 21 
países,  Também coletamos dados globais de quase 97.500 
clientes Zendesk que participam de nosso programa de 
Benchmark. 

Chegou a hora de as empresas refletirem 
sobre o futuro. E após quase dois anos de 
adaptação, transformação e resposta às 
mudanças sem precedentes, elas estão 
de olho no futuro e no crescimento.

Para construir um negócio mais sólido e 
bem-sucedido neste novo ambiente, os 
líderes só precisam prestar atenção em 
seus próprios clientes. O atendimento 
ao cliente agora é um dos principais 
diferenciais entre empresas, uma das 
principais considerações para clientes e 
uma força geradora de lucros por si só. 
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Descubra os  
benefícios do crescimento 
impulsionado pelo 
atendimento ao cliente 
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O envolvimento do cliente aumentou 14% em comparação 
ao ano passado, o que significa mais trabalho e mais 
oportunidades de vendas casadas ou cruzadas de maneiras 
que atendam melhor aos clientes.

+14%+14%

gastarão mais com empresas que 
oferecem sua opção preferida de 
atendimento ao cliente (ex: chat).

gastarão mais com empresas que 
garantem que não precisarão 
repetir as informações.

93%93% 92%92%

90%90% 89%89%
gastarão mais com empresas que 
personalizam o atendimento ao 
cliente que oferecem.

gastarão mais com empresas que 
lhes permitem encontrar respostas 
on-line sem ter que entrar em 
contato com ninguém.

É uma tendência que 
provavelmente permanecerá, 
sendo que 73% dos líderes 
de negócios afirmam haver 
uma relação direta entre o 
atendimento ao cliente e o 
desempenho dos negócios.

Nesta nova realidade de negócios, os agentes de atendimento 
ao cliente desempenham uma função cada vez mais importante. 
E não importa se a empresa supera ou não atende a todas as 
expectativas do cliente, isso está diretamente relacionado ao 
sucesso dos negócios. É um jogo de alto risco: 61% dos clientes 
agora recorreriam a um concorrente após apenas uma 
experiência ruim. É um aumento de 22% em comparação ao ano 
anterior. Se forem duas experiências negativas, 76% dos clientes 
não voltarão mais. 

O atendimento ao cliente não 
envolve apenas encontrar uma 
solução rápida para todos os 
problemas dos clientes.
Ele envolve construir um relacionamento de longo 
prazo, em que cada interação com o cliente oferece 
oportunidades para envolvimentos mais profundos e 
valiosos.

Tendo em vista que, mais do 
que nunca, as pessoas estão 
comprando on-line, o atendimento 
ao cliente agora é um dos principais 
diferenciais tanto aos olhos do 
consumidor quanto das empresas.

Os clientes esperam que o atendimento seja rápido, fácil 
e eficiente e estão dispostos a procurá-lo em outro lugar 
se isso não ocorrer.

De fato, mais de 60% deles afirmam que agora  
têm padrões mais altos de atendimento ao cliente  
após a crise do ano passado. 

Atendimento ao cliente de qualidade pode impulsionar as vendas



dos líderes de negócios entrevistados afirmam que o 
atendimento ao cliente tem um impacto positivo no crescimento 
da empresa 

afirmam que melhora a retenção de clientes 

relatam um aumento em sua capacidade de venda cruzada.

64%64%

60%60%

Como diz o ditado: não há recompensa sem riscos. Para empresas que conseguem 

impressionar os clientes, as oportunidades de crescimento são enormes. 

Elas não apenas se apropriam do número cada vez maior de clientes que compram com uma 

mentalidade que prioriza o atendimento, como os dados mostram que também têm uma 

grande chance de expansão, retenção e aprofundamento da base de clientes: 

Há consequências reais da inatividade, o que significa 

que as empresas tem apenas uma pequena janela de 

tempo para acertar.

E embora muitas já tenham colocado o atendimento ao cliente 
como prioridade para 2022, nem todas estão preparadas  
para realizar suas ambições de crescimento. Identificamos 
cinco armadilhas do atendimento ao cliente que podem 
impedir as chances de sucesso da empresa, além de insights 
e estratégias para superar esses desafios.

Mais de 60% dos clientes afirmam que agora têm padrões mais 
altos de atendimento ao cliente.60%60%

47%47%



56%56%

37%37%
31%31%

23%23% 21%21%

As prioridades das empresas para os próximos 12 meses estão 
relacionadas aos serviços

Impulsionar 
melhores 

experiências do 
cliente.

Aumentar a 
eficiência.

Construir 
relacionamentos de 

confiança com os 
clientes

Aumentar a 
satisfação do 

cliente

Aumentar a 
sustentabilidade



Cinco armadilhas de 
atendimento ao cliente 
que podem prejudicar o 
crescimento 
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O atendimento ao 
cliente não está 
impressionando 
os clientes

HISTÓRIA DO CLIENTE

Um negócio excelente, 
colocando as  
necessidades do  
cliente em primeiro lugar

Saiba mais sobre a Klook

dizem que parece que o atendimento ao 

cliente é algo secundário para a maioria das 

empresas com as quais interagem.
54%54%

64%64% dos clientes com menos de 40 anos afirmam que o atendimento ao cliente parece 

uma consideração tardia para as empresas em que eles costumam comprar.

dizem que parece que a maioria das 

empresas precisa melhorar o treinamento 

de seus agentes de atendimento ao cliente.
68%68%

O que significa oferecer um 
ótimo atendimento ao cliente?

A resposta varia de pessoa para pessoa.  

E pesquisas mostram que a forma como as empresas 

definem isso pode não estar correspondendo às 

expectativas dos clientes.  Embora 60% das empresas 

entrevistadas tenham dado boas avaliações ao seu próprio 

atendimento, 68%  dos clientes afirmam que ainda há 

muito a melhorar.  De fato, 54% dos clientes afirmam que o 

atendimento ao cliente parece ser uma reflexão tardia para 

a maioria das empresas em que eles costumam comprar.

Impressionar clientes mais jovens é uma tarefa ainda mais 

difícil. Millenials e jovens da geração Z tendem a ter 

opiniões muito mais fortes sobre como deve ser uma boa 

experiência do cliente e são mais críticos em relação a 

empresas que não correspondem a essa expectativa.

As expectativas dos clientes mudaram rapidamente nos 

últimos anos, deixando muitas empresas com dificuldades 

para acompanhar essa mudança. O que os clientes querem?

Os clientes também estão procurando agentes empáticos e solícitos, suporte 

contínuo e experiências conversacionais simplificadas, não importa com quem 

estão falando, pessoas ou bots. 

Apesar de as empresas terem avaliado a si mesmas com uma alta pontuação, uma 

análise mais aprofundada dos dados demonstra um quadro bem menos positivo. 

Por exemplo, apenas 18% afirmam estar extremamente satisfeitos com o número 

de canais oferecidos aos clientes. De forma semelhante, menos de 20% avaliaram 

as velocidades de resolução como extremamente fortes, enquanto apenas 21% 

puderam dizer o mesmo  para a facilidade com que os clientes podem interagir 

com as empresas.

Este não é o momento de se conformar com a mediocridade, principalmente 

quando a qualidade do seu atendimento ao cliente pode gerar clientes 

recorrentes ou ser o motivo pelo qual você pode perder clientes para 

concorrentes. Ao reservar o tempo necessário para entender o que significa um 

ótimo atendimento ao cliente à sua base única, você pode fazer as mudanças 

necessárias para garantir que essas experiências medianas não detenham o seu 

progresso.

Em um setor competitivo, a agência 

de viagens on-line Klook usa o 

melhor atendimento ao cliente para 

se destacar. "A experiência do 

cliente é fundamental", afirma Colin 
Au, vice-presidente do grupo de 

experiência do cliente da Klook.



22%22% 21%21% 20%20%
16%16%

As organizações admitem que o atendimento ao cliente precisa de melhorias

A qualidade geral do 
nosso atendimento 

ao cliente é 
extremamente forte

A facilidade com que 
os clientes interagem 

com o nosso negócio é 
extremamente forte

Nossa velocidade em 
resolver as demandas 

dos clientes é 
extremamente forte

Nossa capacidade de adaptar 
as soluções de tecnologia de 
atendimento ao cliente para 

mudanças é extremamente forte



Investir pesado no atendimento ao cliente é fácil de dizer, mas 

difícil de fazer. E embora os líderes possam estar apostando 

muito no atendimento ao cliente como uma mina de ouro de 

crescimento ainda não explorada, muitos ainda devem implantar 

as mudanças necessárias para que isso aconteça. Por exemplo: 

72% dos líderes de negócios afirmam que sua organização 

considera o atendimento ao cliente como uma das maiores 

prioridades de negócios, mas, surpreendentemente, 40% 

afirmam que ele ainda não é uma prioridade para a diretoria. 

Sem um comprometimento claro dos cargos mais altos, as 

empresas arriscam perder oportunidades de receber insights do 

cliente para sua estrutura estratégica mais ampla. As consultas 

do cliente servem como uma ferramenta de feedback essencial 

para destacar o que está funcionando ou não com os produtos 

ou serviços em tempo real. No entanto, não é mais suficiente 

simplesmente encerrar um ticket e seguir em frente. Quando 

considerados em conjunto, tickets podem relevar importantes 

áreas problemáticas ou destacar novas oportunidades de 

crescimento.

A liderança 
fala, mas 
nem sempre 
cumpre

dizem que há uma conexão direta 
entre o atendimento ao cliente e o 
desempenho comercial

dizem que, em sua organização, 
o atendimento ao cliente é uma 
prioridade essencial para os negócios.

dizem que sua organização não tem 
um plano estratégico de três anos 
para atendimento ao cliente.

dizem que, em sua organização, os 
executivos não são responsáveis 
pelo atendimento ao cliente.

73%73% 72%72%

46%46% 40%40%

HISTÓRIA DO CLIENTE

Suporte e liderança  
caminham lado a lado

Saiba mais sobre a Siemens

Os líderes empresariais devem estar envolvidos 
ativamente na revisão, na disseminação e na ação 
com base nesses insights para melhor se alinhar  
com o que o cliente quer e precisa.

E apesar de parecerem entender o valor potencial de fazer isso, apenas 20% 

afirmam que visualizam as métricas de atendimento ao cliente diariamente. 

40% afirmam que visualizam os dados uma vez por mês.

Aproveitar as oportunidades de crescimento com o atendimento ao cliente 

exige ações firmes da diretoria. As empresas que não tomam medidas 

rapidamente para fazer essas mudanças necessárias na organização correm 

o risco de ficar para trás de outras empresas que já estão mudando. 54% das 

empresas afirmam ter um plano estratégico de três anos para o atendimento 

ao cliente, o que significa que pouco menos da metade ainda não têm. Para 

aquelas sem um plano a longo prazo, chegou a hora de agir.

"Nós nos tornamos uma fonte de feedback 

para o restante da empresa em termos do 

que nossos clientes querem, tendências no 

marketplace e inovações extremamente 

importantes, seja migrando para o ambiente 

on-line, respondendo ao lockdown [por conta 

da COVID-19] ou melhorando o atendimento 

que fornecemos", afirmou Steven Franklin, 

líder global de atendimento ao cliente.



Os investimentos 
atuais não são 
suficientes para 
apoiar uma 
excelente equipe

HISTÓRIA DO CLIENTE

€ 1 milhão em vendas geradas  
pelo atendimento ao cliente  
até o momento

Saiba mais sobre a Chupi

Aumentar o orçamento para contratar mais agentes, melhorar os programas de treinamento ou 
adquirir as melhores tecnologias mais recentes podem ajudar a diminuir a sobrecarga, mas as 
previsões de orçamento não são precisas o suficiente. Para 34% das empresas que preveem um 
aumento de 25% em engajamento, apenas 14% delas planejam aumentar os orçamentos em uma 
margem similar. E embora os aumentos no orçamento e em tickets não devam ser considerados 
como uma proporção de um para um, fica claro que muitas equipes precisarão descobrir como 
fazer mais com muito menos. 

Não é segredo que os clientes estão 
interagindo mais com equipes de 
atendimento. Os pedidos de suporte 
— tudo, desde questões técnicas até 
ajudar a encontrar o tamanho certo 
de um suéter — aumentaram  14% em 
comparação com o ano passado.

E as empresas esperam que essa tendência 
continue. Nos próximos dois anos, pouco mais 
de um terço das empresas preveem que terão 
um aumento de 25% no engajamento do cliente: 
um feito impressionante para equipes de 
suporte que já estão sobrecarregadas.

"Quando tínhamos um atendimento telefônico 
terceirizado, havia clientes ligando para perguntar 
se tínhamos um item em outro tamanho, quanto 
custava algo ou se havia um desconto em uma 
aliança específica. Mas eles estavam indo para 
um call center que não tinha ideia sobre nosso 
produto”, disse Brian Durney, agora diretor de 
tecnologia da Chupi. "Então, minha grande aposta 
para a equipe de atendimento ao cliente era que 
essas pessoas iriam vender. E vender com calma 
e gentileza."

Boas notícias! 

Apesar do atraso, orçamentos como um todo estão 

aumentando. Quase metade das empresas esperam 

que o orçamento de suas equipes de atendimento ao 

cliente aumente em até 25% no próximo ano e 

novamente no ano seguinte. Porém, muitas podem e 

devem fazer mais. De fato, apenas 27% dos 

entrevistados empresariais concordam fortemente que 

sua organização está investindo de forma adequada 

em iniciativas de suporte. 

Parte do problema é que muitas empresas ainda 

consideram o atendimento ao cliente como um centro 

de custo, em vez do que deveria ser: um mecanismo 

gerador de receita para crescimento. De fato, uma 

divisão praticamente igual entre as duas áreas sugere 

que as empresas podem estar seguindo caminhos 

divergentes. Aquelas que estão adotando medidas de 

acordo com o que falam precisarão se tornar mais 

eficientes só para acompanhar o ritmo.



35%35%
28%28%

18%18% 19%19%

30%30%

19%19%
15%15%

25%25%

Os investimentos atuais em atendimento ao cliente não conseguem acompanhar o 
aumento do volume de tíquetes

Aumento esperado no volume de tickets nos próximos 12 meses Aumento esperado do investimento nos próximos 12 meses

Acreditamos em 
um aumento de  

9% ou menos

Acreditamos em um 
aumento de  

10% para 24%

Acreditamos em um 
aumento de  
25% ou mais

Não acreditamos 
que haverá  

uma mudança



Poucos agentes estão extremamente satisfeitos com:

Os agentes estão 
exaustos e se sentem 
desvalorizados

20%20%
17%17% 17%17% 17%17%

15%15% 14%14% 14%14%

Não mais apenas ajudando quando 
algo dá errado, os agentes de 
atendimento estão entrando em 
cena em toda a jornada do cliente, 
desde a descoberta do produto até 
a compra e além.

Como a principal e por vezes a única conexão 
humana que os clientes têm com as marcas, eles 
ganharam a atenção da diretoria: 78% concordam 
que agentes de atendimento desempenham um 
função fundamental na retenção de clientes.  
E os agentes afirmam que seu trabalho se tornou 
mais importante e estratégico.

Apesar da maior visibilidade, o risco de burnout é alto. Cargas de trabalho mais pesadas, mais 
responsabilidade, treinamento inadequado e sinais confusos de líderes fazem com que muitos agentes se 
sintam sobrecarregados e desvalorizados. Apenas 15% dos agentes estão extremamente satisfeitos com as 
cargas de trabalho, enquanto apenas 20% afirmam que se sentem da mesma forma sobre a qualidade do 
treinamento que recebem. Considerando todos os fatores, menos de 30% se sentem capacitados a fazer um 
bom trabalho.

Qualidade de seu 
treinamento

Como sua equipe 
é percebida pela 

empresa em geral

Sua carga de 
trabalho geral

Sua capacidade 
de fazer sugestões  

para mudanças

Suas opções de 
carreira

Frequência de seu 
treinamento

Métricas utilizadas 
para medir seu 

desempenho



HISTÓRIA DO CLIENTE

Invista em agentes, 
invista nos  
negócios

Saiba mais sobre a BombBomb

Do que os agentes realmente precisam

Cargas de trabalho 
gerenciáveis

Oportunidades 
claras de 
progresso

Mais treinamento

Mais respeito

Melhores métricas 
de desempenho

Os destinos de uma empresa estão cada vez mais relacionadas ao sucesso dos agentes, 

mas muitos sentem que não são preparados para prosperar nesta nova realidade de 

negócios. Veja o que eles afirmam ser fundamental para fazer um bom trabalho:

Apenas 15% estão 

extremamente satisfeitos 

com a quantidade de 

trabalho.

Apenas 14% estão 

extremamente satisfeitos 

com as trilhas de carreira 

disponíveis para eles.

Apenas 1 em cada 5 

agentes expressam um alto 

nível de satisfação com a 

qualidade de treinamento 

disponível, e 62% afirmam 

que mais treinamentos 

baseados em habilidades 

melhorariam seu 

desempenho.

Consideráveis 38% dos 

agentes afirmam que a 

equipe de atendimento 

ao cliente não é tão 

bem tratada quanto 

outras na organização.

Apenas 14% relatam 

estar satisfeitos com as 

métricas usadas para 

avaliar seu trabalho.

"Os agentes têm a 

oportunidade de salvar contas 

ou fazer vendas casadas, ou 

conectar um cliente a um 

gerente de atendimento ao 

cliente para treinamento”, 

afirmou o diretor de 

Atendimento ao Cliente 

Jonathan Bolton. “Se você 

considera sua organização de 

suporte como apenas um 

centro de custos, precisa 

pensar em ir além.”

As empresas que buscam 
expandir seus negócios com o 
atendimento ao cliente devem 
prestar atenção a isso.

Estudos mostraram que pessoas mais felizes são 

funcionários melhores. Para equipes de suporte, 

significa melhores experiências para os clientes 

também. Mas apesar do suporte difundido para o bem-

estar dos agentes nos níveis mais altos, quase 40% dos 

agentes sentem que não são tão bem tratados quanto 

outros funcionários na organização. Isso deve fazer 

todos prestarem atenção. Agentes insatisfeitos são a 

primeira etapa de uma reação em cadeia para taxas de 

rotatividade mais altas e, em última análise, clientes 

insatisfeitos.

Os clientes já estão notando; 68% sentem que as 

empresas precisam melhorar o treinamento dos 

agentes. E, felizmente, é uma das principais prioridades 

do próximo ano: 53% dos líderes empresariais esperam 

alguns aumentos nos treinamentos oferecidos aos 

agentes, enquanto 28% dos líderes planejam realizar 

grandes mudanças no seu programa. As áreas de foco 

para os próximos 12 meses incluem treinamentos sobre 

vendas casadas e cruzadas (53%), aumento da 

flexibilidade para resolver problemas especializados 

(52%) e atendimento em vários canais (48%).



Sistemas desconexos 
confundem os clientes 
e interrompem o 
crescimento

dizem que uma experiência positiva 

de atendimento ao cliente aumenta a 

probabilidade de eles fazerem outra compra. 

dizem que esperam se envolver com alguém 

imediatamente ao entrar em contato com 

uma empresa.

dizem que tomaram decisões de compra

com base na qualidade do atendimento  

ao cliente.

dizem que esperam que todas as 

experiências sejam personalizadas.

dizem que mudariam para um concorrente da 

empresa devido a várias experiências ruins de 

atendimento ao cliente.

vão perdoar uma empresa por seu erro 

depois de receber um serviço excelente

querem que as empresas tenham a 

capacidade de compartilhar informações 

para que eles não tenham que se repetir

dizem que esperam que uma empresa  

tenha um portal de autoatendimento  

ou conteúdo disponível para eles.

mudarão para um concorrente após uma 

experiência ruim

dizem que a crise do ano passado aumentou 

seus padrões de atendimento ao cliente.

81%81%

76%76%

70%70%

68%68%

76%76%

74%74%

71%71%

70%70%

61%61%

61%61%

Não é possível ter a melhor 
equipe de atendimento ao 
cliente  sem as ferramentas 
certas implementadas.

E se a mão esquerda não 
souber o que a direita está 
fazendo (nem ninguém mais 
souber), isso resultará em mais 
frustração para os clientes.

É difícil atender expectativas como essas sem um fluxo de trabalho simplificado 
em operação nos bastidores. E quando se trata de otimizar no back-end, as 
empresas precisam tirar o atraso.

As iniciativas para otimizar operações internas perderam a importância para 
prioridades mais visíveis e voltadas para o cliente, como reformular o site ou 
aumentar o número de canais de suporte. O que as empresas não perceberam é 
que ineficiências de back-end também afetam diretamente os clientes, e as 
falhas estão começando a aparecer.



“O retorno sobre o investimento 
em experiência do cliente não 
envolve apenas a taxa de 
licenciamento, mas todos os 
custos relacionados associados 
a relacionamentos ruins com os 
clientes,” afirmou Denielle 
Booth, gerente global de 
Atendimento ao Aluno da 
Udacity. "Com o Zendesk, 
podemos alinhar dados 
sofisticados de atendimento ao 
cliente com insights mais 
amplos de negócios.” O 
resultado? Uma queda de 75% 
nos tempos de reação, 250 mil 
dólares em economias no 
número de funcionários e 
clientes mais satisfeitos.

Responder aos 
clientes de maneira 

conversacional e 
conveniente

39%39%
32%32% 30%30% 29%29% 29%29% 28%28% 27%27%

19%19% 17%17%

HISTÓRIA DO CLIENTE

Ligar os pontos 
para o melhor 
atendimento

Saiba mais sobre a Udacity

Quando os agentes e 
administradores precisam 
lidar com várias ferramentas, 
é muito difícil obter as 
informações certas, colaborar 
entre equipes e capturar uma 
visão única do cliente.

Resumindo, menos oportunidades para personalizar e antecipar as necessidades do cliente, e mais 
tempo gasto para obter as informações enquanto o cliente aguarda. Apenas 29% dos agentes 
afirmam que são muito eficientes na colaboração com outros departamentos, e ainda menos (28%) 
afirmam o mesmo sobre sua capacidade de encontrar as informações necessárias para responder 
aos clientes.

O que os clientes querem não corresponde ao que estão recebendo das equipes de atendimento. 
Para que isso aconteça, 26% das empresas afirmam que precisarão criar novos processos e fluxos 
de trabalho internos, mas há um lado bom para aquelas que encaram a mudança com seriedade. 
Mais de 90% dos clientes provavelmente gastarão mais dinheiro com empresas que podem 
oferecer a personalização e as experiências simplificadas que estão buscando. 

Poucos agentes acreditam que são muito eficazes em:

Resolver solicitações 
com rapidez e 

facilidade, sem 
apelar para soluções 

alternativas

Colaborar com as 
equipes certas na 

organização

Oferecer aos 
agentes uma visão 

completa dos 
dados do cliente 

para fundamentar 
a conversa

Encontrar o 
contexto de 

negócios certo 
para uma resposta

Usar automação 
para resolver 

problemas mais 
rapidamente

Colaborar com 
equipes externas

Compreender o 
que priorizar

Gerenciar as 
solicitações dos 

clientes com 
eficiência



Como os funcionários de alto 
desempenho impulsionam 
o crescimento com 
atendimento ao cliente

CAPÍTULO 4



Nem todos caíram nessas armadilhas 
do atendimento ao cliente. De 
fato, algumas empresas estão 
aproveitando muitas vantagens 
em comparação às outras. Como? 
Estabelecendo vínculos claros 
entre equipes de atendimento ao 
cliente e o restante da empresa. 

O resultado é uma ótima máquina 
de atendimento ao cliente, capaz 
de coletar, rastrear e implementar 
um feedback que aprimora as 
experiências e expande os negócios.

Definimos "empresas de alto desempenho" como entrevistados da pesquisa 
que avaliaram suas próprias organizações com altas pontuações em relação a 
várias das principais características de experiência do cliente, como:

Número de treinamentos 
oferecidos à equipe de 
atendimento ao cliente

Medições abrangentes 
e oportunas do 
desempenho do 
atendimento ao cliente

Capacidade de adotar 
medidas com base no 
feedback do cliente para 
melhorar produtos e 
serviços

Isso representou 5% da amostra total da nossa pesquisa. 

Veja como essas empresas adotaram uma melhor mentalidade:



mais propensas a concordar fortemente que veem o atendimento ao cliente 
principalmente como um impulsionador da receita.

mais propensas a rastrear lucros e perdas de sua equipe de atendimento ao cliente.

mais propensas a concordar fortemente que o investimento no atendimento ao cliente 
acompanhou o crescimento da empresa.

7,6x7,6x

6,2x6,2x

6,7x6,7x

5,2x5,2x

3,4x3,4x

mais propensas a concordar fortemente que sua organização investe 
adequadamente no atendimento ao cliente.,

mais propensas a planejar aumentar o investimento em atendimento ao cliente em 
25% ou mais no próximo ano.

As empresas de alto desempenho são:Dobrando o 
atendimento ao 
cliente como um 
mecanismo  
para crescimento

Empresas de alto desempenho 
entendem o valor inerente das 
equipes de atendimento ao 
cliente. Não apenas têm maior 
probabilidade de priorizar o 
orçamento de iniciativas de 
atendimento ao cliente, como 
também maior probabilidade de 
acompanhar de perto o impacto 
sobre os negócios e fazer as 
mudanças necessárias ao longo 
do caminho.



Conseguir o 
envolvimento 
estratégico da 
diretoria

As empresas que estão liderando 
o atendimento ao cliente 
contam com o envolvimento de 
todos, desde a diretoria até os 
agentes. Em vez de uma equipe 
de atendimento ao cliente 
isolada, a diretoria assume uma 
função ativa, monitorando o 
desempenho e o impacto. Em 
muitos casos, a remuneração 
dos executivos está diretamente 
associada à satisfação do cliente.

mais propensas a ter um diretor executivo respnsável pelo atendimento ao cliente.6,2x6,2x

As empresas de alto desempenho são:

mais propensas a informar que os diretores veem as métricas de atendimento ao cliente 
diariamente.9,2x9,2x

mais propensas a concordar fortemente que os diretores mergulham de cabeça no 
atendimento ao cliente.7,7x7,7x

5,7x5,7x mais propensas a ter um plano estratégico de três anos para atendimento ao cliente.

4,2x4,2x mais propensas a relatar que a remuneração da diretoria está diretamente associada 
ao Net Promoter Score (NPS).



Aproveitar todo 
o potencial dos 
agentes

Os agentes são o coração de qualquer 
equipe de atendimento ao cliente, mas a 
tarefa é difícil e o burnout um problema 
real. Nos últimos anos, os agentes 
se adaptaram a novas ferramentas, 
canais e processos, tudo isso enquanto 
gerenciavam as crescentes expectativas e 
as consultas de clientes. Empresas de alto 
desempenho entendem a necessidade de 
mais treinamentos, mais empatia e mais 
investimentos para reduzir a rotatividade e 
capacitar seus funcionários.

mais propensas a concordar fortemente que os agentes são altamente 
qualificados.

mais propensos a estar extremamente satisfeitos com seus fluxos de trabalho e 
ferramentas viabilizadas por IA.

mais propensas a ter planos de ampliar muito as oportunidades de educação e 
treinamento.

mais propensos a estar extremamente satisfeitos com a frequência 
dos treinamentos.

mais propensas a reconhecer que seus agentes estão cansados.4,3x4,3x

6,4x6,4x

8,3x8,3x

As empresas de alto desempenho são:

9,9x9,9x

9,9x9,9x

Como resultado, seus agentes são:



mais propensas a estarem extremamente interessadas em verificar o histórico comercial e a 
identidade do cliente sem necessidade de conectá-lo a um agente.4.8x4.8x

4.1x4.1x 3.7x3.7x
mais propensas a estarem 
extremamente interessadas em 
reformular suas métricas envolvendo a 
qualidade de experiências do cliente.

mais propensas a estarem 
extremamente interessadas em 
oferecer aos agentes uma visão 
completa dos dados do cliente.

No futuro, elas são:

Integrar novos 
recursos em toda 
a empresa

As empresas que estão à frente da 
curva de atendimento ao cliente 
estão acompanhando de perto as 
últimas tendências e tecnologias. 
Para seus clientes, isso significa mais 
opções de canais, menos dor de 
cabeça e melhores experiências de 
modo geral.

mais propensas a já terem implementado recursos conversacionais de atendimento ao cliente, incluindo 
a adição de canais de mensagens ou a possibilidade de alternar entre canais em um único ticket.6.8x6.8x

3.7x3.7x 2.9x2.9x
mais propensas a serem 
capazes de iniciar e pausar uma 
conversa com um agente.

mais propensas a usarem chats 
viabilizados por IA para facilitar o 
fluxo de trabalho do agente.

As empresas de alto desempenho são:



O sucesso do futuro 
depende de duas novas 
áreas de crescimento.
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Mais da metade das empresas pesquisadas (56%) estão tornando as melhores 
experiências do cliente a principal prioridade de negócios no próximo ano. São 
ótimas notícias.

Infelizmente, muitas delas 
estão com dificuldades para 
implementar novos recursos 
de formas que beneficiem 
seus clientes e balanços 
patrimoniais. 

Com esta pesquisa, estamos 
ajudando empresas de todas 
as áreas a trilharem o caminho 
certo, explicando o 
posicionamento atual dessas 
tecnologias, como os clientes 
realmente se sentem com 
relação a elas e por que são 
ingredientes importantes em 
qualquer estratégia de 
crescimento do atendimento 
ao cliente. 

Mesmo as equipes de 
atendimento ao cliente de maior 
sucesso dependem do que existe 
em seu kit de ferramentas.  

E embora contar com os melhores 
funcionários possa ajudar, não 
há muito o que eles possam 
fazer sem as tecnologias certas 
implementadas.
Os clientes querem um atendimento sob demanda 
que esteja disponível quando necessário. Querem 
ter a liberdade de se comunicar em qualquer canal 
escolhido e não querem desperdiçar um tempo 
valioso atualizando os agentes sobre seu pedido 
ou problema. Isso significa que as empresas que 
estão buscando promover e sustentar seu 
crescimento, agora e no futuro, precisam se 
concentrar em dois novos recursos do cliente: 
inteligência artificial (IA) e automação; e 
atendimento conversacional ao cliente.



IA e automação

3%

5%

39%

21%

33%

Muitas pessoas acreditam que a inteligência 
artificial é útil para a sociedade

concordam plenamente

discordam um pouco

concordam um pouco

discordam totalmente

não concordam nem discordam

Longe de ser algo como os 
assustadores robôs com sentimentos 
de filmes como “Blade Runner” ou 
“Westworld”, parece que, atualmente, 
clientes e empresas estão recebendo 
a IA de braços abertos.  
Tanto é assim que sete em cada dez consumidores agora 
concordam fortemente que a IA é vantajosa para a 
sociedade. Sem dúvida, seu impacto sobre o atendimento 
ao cliente não passou despercebido: 66% dos clientes 
aprovam a IA por facilitar suas vidas, enquanto margens 
semelhantes se beneficiam dela ao poupar tempo e 
esforço e aprimorar a experiência de modo geral.



69%69% dos clientes afirmam que estão dispostos a interagir com um bot quando se trata de 
problemas simples, um aumento de 23% em comparação ao ano anterior.

54%54%
dos clientes afirmam que 
sua maior frustração 
com chats é o número 
de perguntas que devem 
responder antes de 
serem transferidos para 
um agente humano.

Nos círculos de negócios, grandes e 
pequenas empresas estão colocando 
mais lenha na fogueira da IA:

• 26% alocaram um 1/4 ou mais 
do orçamento de tecnologia do 
atendimento ao cliente para a IA 

• 43% planejam gastar até um 1/4 a 
mais no próximo ano

No entanto, isso não significa 
que todos sabem o que fazer 
com isso. 26% das empresas 
entrevistadas oferecem atualmente 
IA e autoatendimento orientado por 
chatbot, enquanto 25% planejam 
adicionar estes recursos no futuro 
próximo. Apesar do otimismo, 
metade das empresas concorda 
que o desempenho de chats foi 
decepcionante até agora.

As limitações tecnológicas têm uma certa 
responsabilidade, mas 57% das empresas 
culpam sua abordagem ad hoc da 
integração de IA.  

Sem uma abordagem abrangente ou uma compreensão clara dos possíveis 

benefícios ou armadilhas da tecnologia, as empresas estão impedindo a si 

próprias de aproveitar todos os benefícios da IA.  

Para começar, os clientes estão cada vez mais dispostos a recorrer a chats para 

resolver problemas simples. Mais tickets solucionados por bots significa mais 

tempo para que os agentes se concentrem em problemas complexos. Porém, 

os clientes esperam uma transferência tranquila: se um bot não estiver 

resolvendo o problema, vão querer uma transferência rápida para um agente 

humano.

O potencial de ganho para as empresas é enorme: quase um em cada cinco 

líderes de negócios afirmam que recebem um retorno "altíssimo" sobre o 

investimento (ROI) com o uso da IA ou da automação. E faz sentido. Os bots 

podem responder a clientes 24h por dia, até mesmo criando um ticket para um 

humano retomar o processo quando voltar ao escritório. Também direcionam 

os clientes para informações relevantes em uma central de ajuda ou um artigo 

de perguntas e respostas, poupando um tempo valioso para clientes e agentes.



5% mais de 50% do orçamento

32%

21%

23% menos de 10% do orçamento

25% a 50% do orçamento

Lançamos recentemente novo 

conteúdo que analisa com mais 

profundidade os recursos mais 

importantes aos clientes, para que 

as empresas consigam alinhar 

melhor as estratégias crescimento.

O mergulho profundo 
em tecnologia já saiu

As empresas estão direcionando grande parte de suas 
verbas de tecnologia de atendimento ao cliente para a área 

de Inteligência Artificial

10% a 24% do orçamento

9% não sei / não tenho certeza



Atendimento 
ao cliente 
conversacional

Verificar digitalmente a identidade e o histórico do cliente, 
sem precisar conversar com um agente em tempo real 

Trocar de canais para resolver um único problema do cliente, 
se necessário

Oferecer aos agentes uma visão completa dos 
dados do cliente para fundamentar a conversa 

Os clientes não gostam de ficar 
repetindo e, sem dúvida, não 
querem aguardar na linha enquanto 
um agente busca informações 
que deveriam estar disponíveis 
imediatamente. O atendimento ao 
cliente conversacional entra em 
cena: a capacidade de oferecer um 
atendimento rápido, personalizado 
e ininterrupto em aplicativos móveis, 
redes sociais e na web.

Mais de um terço das empresas já 

integraram recursos de atendimento ao 

cliente conversacional. E outros 37% 

afirmam que estão ativamente à 

caminho de tornar realidade seus planos 

para atendimento ao cliente 

conversacional. 

Enquanto o foco atual está na inclusão e 

na integração com outros canais de 

mensagens (como Apple Business Chat, 

Google Business Messages e outras 

opções de conversas por redes sociais 

como WhatsApp, Instagram e Facebook 

Messenger), as empresas já estão de 

olho no futuro.

Sete a cada dez afirmam que suas principais 
prioridades incluem:

Os clientes estão cada vez mais recorrendo a aplicativos de 
conversa por rede social ao se conectar com empresas. 
Consultas por WhatsApp, Facebook Messenger e apps 
regionais como WeChat ou Line aumentaram em 36% no ano 
passado, mais do que qualquer outro canal. 

Torne-se conversacional

Em vez de chats em silos que são iniciados e encerrados sempre que um cliente entra em contato (ou troca de 
canal), cada interação se torna parte de uma conversa maior que vai além das interações com a empresa. O 
resultado é uma experiência simplificada para clientes e agentes. 



9%

8%

37%

14%

32%

Novas pesquisas mostram que 

as empresas têm muito a ganhar 

com conversas informais. 

Confira nosso novo capítulo  

que analisa em profundidade  

o serviço em tom de conversa.

É um bom momento para 
começar.
Mais de 70% dos clientes esperam experiências de 
atendimento conversacional ao interagir com as empresas, 
e não são apenas clientes millenials e da geração Z que 
estão impulsionando essa tendência. De fato, mais de dois 
terços dos clientes com mais de 40 anos de idade também 
estão buscando interações conversacionais e simplificadas 
com as empresas. Apenas um terço das empresas são 
omnichannel. Portanto, significa que ainda há 
oportunidades de oferecer os canais e as experiências que 
estão aumentando a fidelidade e o valor. Ainda assim, 
apenas 17% das empresas estão preparadas com uma 
plataforma que conecta todos os canais de atendimento. 

Há um motivo para ser otimista: entre aquelas que ainda 
não estão usando uma plataforma unificada, 69% têm 
planos de consolidar seus sistemas de pontos existentes.

O atendimento ao cliente voltado para a conversa está em 
ascensão

estão em processo de 
implementar um atendimento 
ao cliente conversacional

não estão interessadas em 
implementar um atendimento 
ao cliente conversacional

já implementaram um 
atendimento ao cliente 
conversacional

gostariam de implementar, 
mas não têm planos 
concretos para fazê-lo

estão planejando 
implementar um atendimento 
ao cliente conversacional 
este ano



Foco na qualidade do 
atendimento acima 
de tudo
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"Quando se trata de interações humanas, a 
qualidade, não a quantidade, é o que mais importa 
no fim do dia", afirma Adrian McDermott, diretor de 
tecnologia da Zendesk. "As interações de um 
atendimento ao cliente de qualidade são essenciais e 
são o principal fator que afeta um relacionamento 
com o cliente, não importa quantos tickets você 
processa em um dia específico."

ADRIAN MCDERMOTT, 
CHEFE DE TECNOLOGIA, ZENDESK

Esteja você formando uma equipe de 
atendimento do zero ou já se considera 
experiente, identificamos algumas das 
principais etapas que você pode seguir 
para promover melhores experiências 
do cliente e maximizar o crescimento a 
partir de hoje. 

Os clientes enviaram sinais claros de 
que esperam mais das empresas onde 
costumam comprar. 

E embora os líderes de atendimento ao cliente já priorizem 
há muito tempo respostas rápidas, na realidade, parecem 
estar longe disso. Para realmente fornecer um ótimo 
atendimento, as empresas devem mudar não apenas sua 
mentalidade e suas prioridades, como também sua 
abordagem.

Com tanta coisa em jogo, as empresas devem agir rapidamente para fornecer 
as experiências de qualidade que os clientes querem e esperam. 

Por quê? Pesquisas mostram que você pode ter apenas algumas chances de 
impressionar os clientes antes de perdê-los, talvez para sempre. 

Então, por onde começar e o que priorizar? 

Veja como criar experiências de qualidade para o cliente 
continuamente:



Envolva a 
diretoria, 
imediatamente

Por muito tempo, iniciativas de 
atendimento ao cliente estiveram 
ocultas nas organizações e nos 
bastidores, em vez de à frente e no 
centro das equipes de liderança.  
Isso é um grande problema, 
enfatiza McDermott. "O 
atendimento ao cliente deve estar 
em cada canto da sua empresa, 
do seu produto e da experiência 
fornecida para os clientes", ele 
afirma. 

Para trazer o atendimento ao cliente à linha de 
frente, as empresas devem:

Responsabilizar líderes: estabeleça uma equipe principal e 
escolha um diretor com foco em desenvolver o atendimento ao 
cliente para os objetivos de negócios e o plano estratégico da 
empresa.

Incentivar melhorias de qualidade: argumente que a 
remuneração dos diretores deve estar diretamente associada 
ao desempenho do atendimento ao cliente, para garantir o 
envolvimento dos níveis mais altos.

Desempenho de Benchmark: monitore o desempenho do 
atendimento ao cliente em relação a outros no setor para obter 
o padrão (o que pode ser realizado facilmente usando o 
Benchmark da Zendesk), definir metas para melhorias na 
qualidade do atendimento ao cliente e monitorar o 
desempenho com frequência para fazer ajustes conforme 
necessário, em tempo real.

Manter a liderança atualizada: certifique-se de que a equipe 
central envie atualizações regulares para a diretoria a fim de 
manter o envolvimento com as métricas e os planos de 
atendimento ao cliente em constante mudança. Crie 
oportunidades para que insights de atendimento ao cliente 
desempenhem uma função mais ampla na estratégia e na 
política da empresa de modo geral.



Ao medir o desempenho do atendimento 
ao cliente, as empresas tendem 
a escolher uma visão limitada, 
concentrando-se somente em métricas 
como satisfação do cliente (CSAT). Ao 
ampliar o escopo para se concentrar 
em itens como retenção de clientes e 
fidelidade, elas podem entender melhor o 
impacto do atendimento ao cliente  
nos resultados.

Concentrar-se no impacto nos negócios: crie oportunidades para que os 

agentes gerem lucro por meio de vendas casadas e cruzadas, 

fundamentadas em uma compreensão profunda das necessidades 

imediatas do cliente. Estabelecer um demonstrativo separado de lucros e 

perdas que capte a receita gerada por agentes pode tornar mais tangível a 

relação entre o atendimento ao cliente e o crescimento dos negócios.

Monitorar dados além do CSAT: identifique e monitore as principais 

métricas associadas a um atendimento ao cliente de qualidade. A maioria 

das organizações começam com CSAT, mas promover uma compreensão 

em toda a organização da importância de indicadores como tempo de 

reação, tempo médio de resolução, Net Promoter Score (NPS) e Customer 

Effort Score (CES) cria vários pontos de vista para analisar a qualidade e o 

progresso das suas iniciativas de experiência do cliente.

Integrar sistemas: integre as plataformas de CRM e de atendimento ao 

cliente para monitorar o impacto sobre os clientes e seu valor para toda a 

vida. Compartilhar dados entre essas plataformas pode criar mais 

oportunidades para soluções relevantes e personalizadas dos problemas 

dos clientes, que, caso contrário, não seriam consideradas.

Analisar o desempenho com frequência: realize análises semanais das 

principais métricas de desempenho e projeções de receita 

correspondentes que revelam ganhos fáceis e outras oportunidades para 

reiterar as formas de melhorar a qualidade de atendimento ao cliente.

Para criar um caso de negócios para qualidade, 
as empresas devem:

Crie o caso de 
negócios para um 
atendimento ao  
cliente de qualidade

“Ser capaz de associar o 

atendimento ao cliente ao 

crescimento dos negócios é 

muito importante, além de, 

muitas vezes, ser tudo o que 

é necessário para obter o 

envolvimento da diretoria e 

um investimento em 

atendimento ao cliente que 

não existe atualmente”, 

afirma McDermott.

ADRIAN MCDERMOTT, 
CHEFE DE TECNOLOGIA, 
ZENDESK



"A fim de ter o contexto 
necessário para criar uma 
experiência de alta 
qualidade, os agentes 
precisam saber quem é o 
cliente, de onde vem e qual 
pode ser seu problema", 
afirma McDermott. "Ter 
essas informações  
ao alcance  
possibilita tudo isso."

ADRIAN MCDERMOTT, 
CHEFE DE TECNOLOGIA, 
ZENDESK

Adote medidas que 
influenciarão diretamente  
a qualidade e o resultado 
dos negócios

É impossível para as empresas oferecer 
uma experiência do cliente de alta 
qualidade se os agentes estiverem 
sobrecarregados por fluxos de trabalho 
demorados e processos ineficientes. 
Além disso, não conseguirão cumprir 
promessas de um atendimento 
adaptado e personalizado se perderem 
um tempo valioso buscando dados que 
já deveriam ter.

Automatizar tarefas repetitivas: identificar e automatizar tarefas 
repetitivas exercerá o maior impacto no sentido de liberar o 
tempo de agentes e melhorar o desempenho.

Educação e treinamento: priorize o treinamento de agentes; 
considere desenvolver um plano de treinamento em níveis, que 
comece com competências técnicas básicas, incluindo 
conhecimento do produto, e avance para o conhecimento do 
agente, a intervalos regulares.

Personalização: dê aos agentes acesso a informações valiosas 
do cliente que possam usar para aprimorar as experiências, além 
de apenas o nome do cliente.

Personalização: solicite ativamente o feedback de agentes e 
gerentes sobre a qualidade das ferramentas usadas e o 
processo de aprimorar a experiência do atendimento ao cliente 
de modo geral.

Avaliar os canais existentes: certifique-se de ter as métricas de 
satisfação relacionadas a todos os canais. Monitore e faça o 
benchmarking do desempenho em vários canais para garantir a 
melhoria contínua.  

A fim de promover experiências de alta qualidade 
para agentes e clientes, as empresas devem se 
concentrar em:



Insights do setor e 
do mercado

CAPÍTULO 7



Atendimento que não impressiona os clientes

TENDÊNCIAS EM CX 2022:  
INSIGHTS DO MERCADO    

Pequenas 
empresas na 
América Latina

O segredo para impulsionar o 
crescimento é construir uma 
equipe de atendimento ao 
cliente capaz de multiciplicar sua 
capacidade. Equipes pequenas, 
mas poderosas, sabem o que os 
clientes querem e o que precisa 
ser melhorado. E quando dão o 
passo certo, o céu é o limite.

dos consumidores da região afirmam que o atendimento ao cliente 
parece estar em segundo plano na maioria das empresas onde 
costumam comprar.

43%

Solução: concentre-se em reduzir o esforço do cliente, oferecendo resoluções mais 
rápidas e aumentando a qualidade de cada interação do atendimento ao cliente.

Embora 63% das pequenas empresas na América Latina se 
atribuam notas altas pela qualidade de seus serviços, o que 
estão oferecendo está muito aquém do que os clientes 
esperam. De fato, 43% dos clientes afirmam que o atendimento 
ao cliente parece estar em segundo plano na maioria das 
empresas onde costumam comprar. Isso é um problema para 
quem quer impressionar e fidelizar os clientes.

Para impulsionar o crescimento na nova realidade dos negócios, as pequenas empresas da 
América Latina só têm que olhar para os próprios clientes. O atendimento ao cliente agora é 
um dos principais diferenciais entre empresas, uma das prioridades dos clientes e uma força 
geradora de lucros por si só. 70% dos clientes na região dizem que agora esperam padrões 
mais elevados de atendimento ao cliente, após a crise do ano passado. E uma porcentagem 
semelhante (71%) procura a concorrência após uma única experiência ruim.

Oferecer um atendimento excepcional ao cliente pode fazer a diferença, mas as pequenas 
empresas devem ser rápidas para não cair em armadilhas comuns que podem atrapalhar  
os planos de crescimento:



Investimentos insuficientes para 
uma equipe digna de destaque

Liderança que fala,  
mas nem sempre cumpre

O engajamento do cliente está aumentando,  
e quase metade das pequenas empresas na 
América Latina esperam um orçamento pelo 
menos 25% maior nos próximos dois anos. Mas 
as expectativas de orçamento estão aquém da 
demanda prevista: apenas 34% das pequenas 
empresas entrevistadas concordam plenamente 
que estão investindo de forma adequada em 
iniciativas de suporte.

Solução: vá além do CSAT e monitore as métricas necessárias para defender  
o atendimento ao cliente na sua empresa.

das pequenas empresas entrevistadas concordam 
plenamente que estão investindo de forma adequada  
em iniciativas de suporte.

34%
dos líderes de pequenas empresas na América Latina 
concordam que o atendimento ao cliente é uma prioridade 
crítica nos negócios.

92%

Solução: promover uma mentalidade que dê prioridade ao atendimento ao 
cliente em toda a empresa, com o engajamento ativo dos líderes.

Apostar tudo no atendimento ao cliente requer 
aceitação da diretoria. Mas enquanto 92% dos 
líderes de pequenas empresas na América 
Latina concordam que o atendimento ao  
cliente é uma prioridade crítica de negócios, 
surpreendentes 39% relatam que ainda não 
pertence à liderança executiva. Além disso, 
apenas 26% relatam visualizar diariamente  
as métricas de atendimento ao cliente.



Não caia nessas armadilhas comuns do atendimento ao cliente. Compare o seu desempenho com o 
de seus pares e veja como as empresas de alto desempenho fornecem sempre um serviço campeão.

Sistemas desconexos que 
confundem os clientes e 
interrompem o crescimento

Agentes exaustos  
e desmotivados

Quando os agentes têm várias ferramentas para 
gerenciar, é muito difícil ter uma visualização unificada do 
cliente. É uma oportunidade perdida: 97% dos clientes na 
região estão dispostos a gastar mais em experiências 
personalizadas, mas apenas metade dos agentes que 
trabalham para pequenas empresas dizem que são muito 
eficazes na hora de encontrar as informações necessárias 
para atender a essas expectativas. Para chegar lá, 23% 
das empresas afirmam que precisam criar e implementar 
novos processos de trabalho para não correr o risco de 
gerar mais frustração entre todos os envolvidos.

Solução: forneça aos agentes as informações que eles buscam para resolver 
problemas com mais eficiência e expandir os negócios.

dos clientes da região estão dispostos a pagar mais  
por experiências personalizadas.97%dos funcionários de pequenas empresas na América Latina se 

sentem capacitados para fazer bem o seu trabalho.50%

Solução: cuide de seus agentes, dando-lhes o treinamento, as ferramentas e a 
flexibilidade necessária para oferecer melhores experiências aos clientes.

As funções dos agentes ficaram mais importantes e 
estratégicas, mas apenas metade dos que trabalham 
para pequenas empresas na América Latina se sentem 
capacitados para fazer bem o seu trabalho. Além disso, 
48% sentem que não são tratados tão bem quanto os 
outros na organização. É uma bola de neve: agentes 
insatisfeitos podem se transformar em clientes 
insatisfeitos.



O atendimento não está impressionando os 
clientes

TENDÊNCIAS EM CX 2022:  
INSIGHTS DO SETOR

Os varejistas entendem que o 
sucesso da empresa depende 
do sucesso de suas equipes de 
atendimento ao cliente. Mesmo 
assim, pode ser que sistemas sem 
flexibilidade e a falta de visibilidade 
dos dados estejam impedindo um 
desempenho eficiente.

dos consumidores afirmam que o atendimento ao cliente parece estar 
em segundo plano na maioria das empresas onde costumam comprar.54%

Solução: concentre-se em reduzir o esforço do cliente, oferecendo resoluções mais rápidas 
e aumentando a qualidade de cada interação do atendimento ao cliente.

Embora 62% dos varejistas se atribuam notas altas pela qualidade de 
seu serviço, o que estão oferecendo está ficando aquém do que os 
clientes esperam. Na verdade, 54% dos clientes afirmam que o 
atendimento ao cliente parece estar em segundo plano para a maioria 
das empresas onde costumam comprar, o que é um problema para 
quem quer impressionar e fidelizar os clientes. 

Para impulsionar o crescimento na nova realidade dos negócios, os varejistas só têm que 
prestar atenção nos próprios clientes. O atendimento ao cliente agora é um dos principais 
diferenciais entre empresas, uma das principais considerações para clientes e uma força 
geradora de lucros por si só. 61% dos clientes em todo o mundo dizem que esperam padrões 
mais elevados de atendimento ao cliente após a crise do ano passado. E uma porcentagem 
semelhante procura a concorrência após uma única experiência ruim.

Oferecer um atendimento excepcional ao cliente pode fazer a diferença, mas os varejistas 
devem ser rápidos para não cair em armadilhas comuns que podem atrapalhar seus planos de 
crescimento.

Varejo



Os investimentos não são suficientes 
para apoiar uma equipe competente

Os executivos falam,  
mas não fazem

dos executivos do setor de varejo concordam que o atendimento  
ao cliente é uma prioridade crítica nos negócios.76% 31% dos varejistas concordam plenamente que estão investindo 

 de forma adequada em iniciativas de suporte.

Solução: promover uma mentalidade que dê prioridade ao atendimento ao cliente 
em toda a empresa, com a participação ativa dos executivos.

Solução: vá além do CSAT e monitore as métricas necessárias para demonstrar a 
importância do atendimento ao cliente na sua empresa.

Fazer o máximo em termos de atendimento ao 
cliente requer que a diretoria compre essa briga. No 
entanto, embora 76% dos executivos do setor de 
varejo concordem que o atendimento é uma 
prioridade crítica para os negócios, 
surpreendentemente 44% afirmaram que ainda não 
existe um executivo que se responsabilize por isso. 
Além disso, apenas 18% dizem acompanhar as 
métricas de atendimento ao cliente diariamente.

O envolvimento do cliente está aumentando, e 26% 
dos varejistas esperam um orçamento pelo menos 
25% maior nos próximos dois anos. Mas as 
expectativas de orçamento estão aquém da 
demanda prevista: apenas 31% dos varejistas 
concordam plenamente que estão investindo de 
forma adequada em iniciativas de suporte. 



Os agentes estão exaustos e  
se sentem desvalorizados

Sistemas desconexos confundem os 
clientes e impedem o crescimento

Compare o seu desempenho com o de seus pares e veja como as empresas de alto desempenho  
fornecem o melhor serviço da categoria, todas as vezes.

Quando os agentes têm várias ferramentas para 
gerenciar, é muito difícil ter uma visualização unificada 
do cliente. É uma oportunidade perdida: 90% dos 
clientes estão dispostos a gastar mais em 
experiências personalizadas, mas apenas 34% dos 
agentes de varejistas dizem que são muito eficazes na 
hora de encontrar as informações necessárias para 
atender a essas expectativas. Para chegar lá, 30% dos 
varejistas afirmam que precisam criar e implementar 
novos processos de trabalho para não correr o risco 
de gerar mais frustração entre todos os envolvidos.

Solução: proporcione aos agentes as informações que eles buscam para resolver 
problemas com mais eficiência e expandir os negócios.

dos clientes estão dispostos a pagar mais por experiências 
personalizadas.90%dos executivos do setor de varejo concordam  concordam que os 

agentes desempenham um papel vital na retenção de clientes.83%

Solução: cuide de seus agentes, dando-lhes o treinamento, as ferramentas e a 
flexibilidade necessária para oferecer melhores experiências aos clientes.

As funções dos agentes se tornaram mais importantes 
e estratégicas. Na verdade, 83% dos executivos no 
setor de varejo concordam que os agentes 
desempenham um papel vital na retenção de clientes, 
mas apenas 1/3 dos agentes do setor se sentem 
capacitados para fazer bem seu trabalho. É uma 
situação precária: agentes insatisfeitos podem se 
transformar rapidamente em clientes insatisfeitos.



O atendimento não está impressionando os 
clientes

Solução: concentre-se em reduzir o esforço do cliente, oferecendo resoluções mais rápidas 
e aumentando a qualidade de cada interação do atendimento ao cliente.

dos consumidores afirmam que o atendimento ao cliente parece estar 
em segundo plano na maioria das empresas onde costumam comprar.

Embora 73% das empresas de tecnologia se atribuam notas altas pela 
qualidade de seus serviços, o que estão oferecendo está ficando 
aquém do que os clientes esperam. De fato, 54% dos consumidores 
afirmam que o atendimento ao cliente parece estar em segundo plano 
na maioria das empresas onde costumam comprar. Isso é um problema 
para quem quer impressionar e fidelizar os clientes.

Os executivos do setor de 
tecnologia concordam que o 
atendimento ao cliente é a chave 
para impulsionar o crescimento. 
Mas muitas equipes ainda 
não contam com os sistemas 
e processos necessários para 
oferecer as experiências 
excepcionais que os clientes 
desejam e esperam.

Para impulsionar o crescimento na nova realidade dos negócios, as empresas de tecnologia só 
têm que prestar atenção nos próprios clientes. O atendimento ao cliente agora é um dos 
principais diferenciais entre empresas, uma das prioridades dos clientes e uma força geradora 
de lucros por si só. 61% dos clientes em todo o mundo dizem que esperam padrões mais 
elevados de atendimento ao cliente após a crise do ano passado. E uma porcentagem 
semelhante procura a concorrência após uma única experiência ruim.

Oferecer um atendimento excepcional ao cliente pode fazer a diferença, mas as empresas de 
tecnologia devem ser rápidas para não cair em armadilhas comuns que podem atrapalhar  
seus planos de crescimento.

54%

TENDÊNCIAS EM CX 2022:  
INSIGHTS DO SETOR

Tecnologia



Os executivos falam,  
mas não fazem

Os investimentos não são suficientes 
para apoiar uma equipe competente

das empresas de tecnologia esperam um orçamento pelo menos 
25% maior nos próximos dois anos.46%dos executivos das empresas de tecnologia concordam que o 

atendimento ao cliente é uma prioridade crítica nos negócios.77%

Solução: promover uma mentalidade que dê prioridade ao atendimento ao cliente 
em toda a empresa, com a participação ativa dos executivos.

Solução: vá além do CSAT e monitore as métricas necessárias para demonstrar a 
importância do atendimento ao cliente na sua empresa.

O envolvimento do cliente está aumentando, e 46% 
das empresas de tecnologia esperam um orçamento 
pelo menos 25% maior nos próximos dois anos. Mas as 
expectativas de orçamento estão aquém da demanda 
prevista: apenas um terço dos entrevistados 
concordam plenamente que estão investindo de forma 
adequada em iniciativas de suporte.

Fazer o máximo em termos de atendimento ao 
cliente requer que a diretoria compre essa briga.  
No entanto, embora 77% dos executivos do setor de 
tecnologia concordem que o atendimento é uma 
prioridade crítica para os negócios, 30% afirmam que 
ainda não existe um executivo que se responsabilize 
por isso. Além disso, apenas 24% dizem acompanhar 
as métricas de atendimento ao cliente diariamente



Os agentes estão exaustos e  
se sentem desvalorizados

Sistemas desconexos confundem os 
clientes e impedem o crescimento

Compare o seu desempenho com o de seus pares e veja como as empresas de alto desempenho  
fornecem o melhor serviço da categoria, todas as vezes.

Quando os agentes têm várias ferramentas para 
gerenciar, é muito difícil ter uma visualização unificada 
do cliente. É uma oportunidade perdida: 90% dos 
clientes estão dispostos a gastar mais em experiências 
personalizadas, mas apenas 32% dos agentes de 
empresas de tecnologia dizem que são muito eficazes 
na hora de encontrar as informações necessárias para 
atender a essas expectativas. Para chegar lá, 31% das 
empresas de tecnologia afirmam que precisam criar e 
implementar novos processos de trabalho para não 
correr o risco de gerar mais frustração entre todos os 
envolvidos.

Solução: proporcione aos agentes as informações que eles buscam para resolver 
problemas com mais eficiência e expandir os negócios.

dos clientes estão dispostos a pagar mais por experiências 
personalizadas.90%27% dos agentes de empresas de tecnologia se sentem capacitados 

para fazer bem o seu trabalho. 

Solução: cuide de seus agentes, dando-lhes o treinamento, as ferramentas e a 
flexibilidade necessária para oferecer melhores experiências aos clientes.

As funções dos agentes se tornaram mais importantes 
e estratégicas. Na verdade, 85% dos executivos de 
empresas de tecnologia concordam que os agentes 
desempenham um papel vital na retenção de clientes, 
mas apenas 27% dos agentes do setor se sentem 
capacitados para fazer bem seu trabalho. É uma 
situação precária: agentes insatisfeitos podem se 
transformar rapidamente em clientes insatisfeitos.



O atendimento não está impressionando os 
clientes

54% dos consumidores afirmam que o atendimento ao cliente parece estar 
em segundo plano na maioria das empresas onde costumam comprar.

Solução: concentre-se em reduzir o esforço do cliente, oferecendo resoluções mais rápidas 
e aumentando a qualidade de cada interação do atendimento ao cliente.

Embora 68% das empresas de viagens e turismo atribuam notas 
altas à qualidade dos seus serviços, estes ainda ficam aquém do 
que os clientes esperam. De fato, 54% dos consumidores afirmam 
que o atendimento ao cliente parece estar em segundo plano na 
maioria das empresas onde costumam comprar. Isso é um problema 
para quem quer impressionar e fidelizar os clientes.

As pessoas estão viajando 
novamente, e as empresas podem 
expandir seus negócios e seus 
lucros, bastando para isso fornecer 
um atendimento ao cliente de 
alto nível. Mas é necessário que 
fiquem à altura do desafio de 
cumprir expectativas mais altas 
e transformar os sistemas e 
processos que estão impedindo  
seu progresso.

Para impulsionar o crescimento na nova realidade dos negócios, as empresas de viagens e 
turismo só têm que olhar para os próprios clientes. O atendimento ao cliente agora é um dos 
principais diferenciais entre empresas, uma das prioridades dos clientes e uma força geradora 
de lucros por si só. 61% dos clientes em todo o mundo dizem que esperam padrões mais 
elevados de atendimento ao cliente após a crise do ano passado. E uma porcentagem 
semelhante procura a concorrência após uma única experiência ruim.

Oferecer um atendimento excepcional ao cliente pode fazer a diferença, mas as empresas de 
viagens e turismo devem ser rápidas para não cair em armadilhas comuns que podem 
atrapalhar seus planos de crescimento.

TENDÊNCIAS EM CX 2022:  
INSIGHTS DO SETOR

Viagens e 
turismo



Os investimentos não são suficientes 
para apoiar uma equipe competente

Os executivos falam,  
mas não fazem

O envolvimento do cliente está aumentando, e 16% 
das empresas de viagens e turismo esperam um 
orçamento pelo menos 25% maior nos próximos dois 
anos. Mas as expectativas de orçamento estão aquém 
da demanda prevista: apenas 18% dos entrevistados 
concordam plenamente que estão investindo de 
forma adequada em iniciativas de suporte.

Solução: vá além do CSAT e monitore as métricas necessárias para demonstrar a 
importância do atendimento ao cliente na sua empresa.

dos entrevistados concordam plenamente que estão investindo  
de forma adequada em iniciativas de suporte.18%dos executivos das empresas de viagens e turismo concordam que 

o atendimento ao cliente é uma prioridade crítica nos negócios.72%

Solução: promover uma mentalidade que dê prioridade ao atendimento ao cliente 
em toda a empresa, com a participação ativa dos executivos.

Fazer o máximo em termos de atendimento ao 
cliente requer que a diretoria compre essa briga. No 
entanto, embora 72% dos executivos do setor de 
viagens e turismo concordem que o atendimento é 
uma prioridade crítica para os negócios, 57% afirmam 
que ainda não existe um executivo que se 
responsabilize por isso. Além disso, apenas 18% 
dizem acompanhar as métricas de atendimento ao 
cliente diariamente.



Os agentes estão exaustos e  
se sentem desvalorizados

Sistemas desconexos confundem os 
clientes e impedem o crescimento

Compare o seu desempenho com o de seus pares e veja como as empresas de alto desempenho  
fornecem o melhor serviço da categoria, todas as vezes.

dos agentes de viagens e turismo se sentem capacitados  
para fazer bem o seu trabalho. 26% dos clientes estão dispostos a pagar mais por experiências 

personalizadas.90%

Solução: cuide de seus agentes, dando-lhes o treinamento, as ferramentas e a 
flexibilidade necessária para oferecer melhores experiências aos clientes.

Solução: proporcione aos agentes as informações que eles buscam para resolver 
problemas com mais eficiência e expandir os negócios.

As funções dos agentes ficaram mais importantes e 
estratégicas. Na verdade, 86% dos executivos de 
empresas de viagens e turismo concordam que os 
agentes desempenham um papel vital na retenção de 
clientes. Mas apenas 26% dos agentes dessas 
empresas se sentem capacitados para fazer bem seu 
trabalho.  É uma situação precária: agentes insatisfeitos 
podem se transformar rapidamente em clientes 
insatisfeitos.

Quando os agentes têm várias ferramentas para 
gerenciar, é muito difícil ter uma visualização unificada 
do cliente. É uma oportunidade perdida: 90% dos 
clientes estão dispostos a gastar mais em experiências 
personalizadas, mas apenas 18% dos agentes de 
viagens e turismo dizem que são muito eficazes na 
hora de encontrar as informações necessárias para 
atender a essas expectativas. Para chegar lá, um terço 
das empresas afirma que precisa criar e implementar 
novos processos de trabalho para não correr o risco 
de gerar mais frustração entre todos os envolvidos.



Priorize o 
atendimento ao 
cliente como se o 
seu crescimento 
dependesse disso

CAPÍTULO 8



Experiências personalizadas, atendimento em 
seus canais favoritos e processos simplificados 
do começo ao fim são apenas alguns dos fatores 
obrigatórios. 

O que as empresas fazem agora 
define o caminho para o futuro. 
E onde elas apostam, o que 
escolhem priorizar e como se 
adaptam às expectativas em 
constante mudança do cliente 
determinarão sua trajetória para o 
crescimento nos anos seguintes.

Os clientes deixaram muito 
claro que querem e esperam um 
ótimo atendimento em toda a 
experiência, mas é um padrão alto.  

Atendendo a essas expectativas, grandes e pequenas empresas têm uma 
chance de atrair uma crescente base de clientes que priorize o atendimento 
ao cliente em todas as compras. Caso contrário, as empresas poderão 
perder a chance de tentar novamente.  

Mudanças nunca são fáceis, mas são possíveis e valem a pena. Ao adotar 
novas tecnologias e fazer investimentos estratégicos em funcionários e 
processos, as empresas podem difundir uma mentalidade que prioriza o 
atendimento em todos os níveis da empresa. 

A janela para ação é pequena e está fechando. No entanto, as empresas 
têm a oportunidade de promover o crescimento dos resultados e criar 
melhores experiências, apenas permitindo que suas equipes de atendimento 
ao cliente abram o caminho.



Faça com que as 
interações com o 
cliente pareçam 
inteligentes e 
não artificiais

IA E AUTOMAÇÃO



M ERGU LHO PROFU N DO NA TECNOLOGIA Assim como acontece com cada nova tecnologia que reescreve o 

livro de regras de atendimento ao cliente – internet, chat em tempo 

real, telefones celulares e IA – as empresas devem se 

comprometer a repensar sua mentalidade e sua abordagem. 

Qualquer coisa a menos que corra o risco de frustrar os clientes, 

ou resulte em algo pior, poderá minar a sua capacidade de 

oferecer experiências de qualidade capazes de fazê-los voltar. 

Os líderes de negócios já reconhecem o papel crítico que a IA 

desempenhará na construção dos tipos de experiências do cliente 

que impulsionam o crescimento dos resultados. É por isso que 57% 

planejam aumentar seus orçamentos de IA em pelo menos 25% no 

próximo ano. Mas muitos ainda precisam enfrentar a tarefa mais 

difícil de construir uma operação que aproveite os pontos fortes de 

cada membro da equipe de suporte — seja humano ou robô. Agora 

não é hora de se contentar com um serviço “bom o suficiente”. Os 

clientes querem o melhor — e cada vez mais veem a IA como a 

chave para alcançar suas metas de experiência.

Com 61% dos clientes agora dispostos a irem embora depois de 

apenas uma experiência ruim, as empresas devem agir 

rapidamente para desenvolver uma estratégia de IA que funcione. 

Reunimos insights de clientes, agentes, líderes de negócios e 

nossa própria equipe para mostrar como a abordagem certa de IA 

pode ajudá-lo a conquistar clientes mais felizes (repetidos), 

melhores resultados comerciais e uma vantagem competitiva no 

tratamento adequado aos clientes.

A IA está redefinindo o que é possível com 
o atendimento ao cliente. 

Desde um suporte sempre ativo até sistemas 

de back-end capazes de realizar a triagem 

de tickets de forma mais rápida, comparados 

a qualquer equipe humana, essa tecnologia 

versátil aumentou rapidamente as expectativas 

dos clientes sobre o que significa oferecer o 

melhor serviço da categoria. 

Mas sem uma estratégia inteligente voltada à 

implementação de IA, muitas empresas estão 

ficando aquém.

61% dos clientes estão 
agora dispostos a irem 
embora depois de 
apenas uma experiência 
ruim relacionada ao 
atendimento ao cliente.

acreditam que deve tornar a vida  
mais fácil

acreditam que deve evitar a repetição  
de informações por parte das pessoas

acreditam que a qualidade do atendimento 
ao cliente deve ser melhorada

66%66%

64%64%

O que os clientes esperam com a IA

acreditam que deve economizar tempo 
ao entrarem em contato com uma 
empresa

65%65%

61%61%



Os clientes precisam da 
IA para tornar suas vidas 
mais fáceis e não mais 
difíceis

Os clientes veem a IA principalmente 
como uma força para o que é bom, 
podendo melhorar suas interações e 
experiências com as empresas. 

Feito corretamente, 65% dos clientes esperam que a IA seja 

uma economia de tempo. Outros 64% dizem que isso os 

impedirá de ter que se repetir. Olhando para o futuro, 61% 

esperam que a maioria de suas futuras interações de serviço 

com as empresas sejam automatizadas.

dizem que são necessárias muitas 
perguntas para o bot reconhecer que 
não é possível responder ao problema

54%54%

Otimismo à parte, a maioria dos clientes notou uma lacuna significativa entre o potencial de serviço da IA e sua realidade 

atual. Em vez de facilitar as coisas, muitas vezes cria obstáculos não intencionais e, em alguns casos, torna mais difícil para 

os clientes obterem as respostas de que precisam. 60% dos clientes relatam decepção frequente com suas experiências 

de chatbot.

relatam não obter respostas precisas

relatam não obter respostas precisas

51%51%

51%51%

Os clientes estão frustrados com os chatbots

dizem que são necessárias muitas 
perguntas para o bot reconhecer que 
não é possível responder ao problema

54%54%



Apesar da frustração, os clientes 
permanecem abertos e esperançosos de 
que as empresas vão dar a volta por cima. 

O número de clientes dispostos a recorrer aos chatbots  

para questões simples saltou 13 pontos em relação ao  

ano anterior.

50% das empresas dizem 
que usam IA para fazer 
recomendações com 
base em compras ou 
histórico de pesquisa

40% utilizam IA para 
interagir com os clientes 
por meio de seus 
métodos de contato 
preferidos 

39% utilizam IA para 
priorizar clientes com 
base em seu status ou 
tipo de conta

E as empresas estão trabalhando duro para melhorar seu desempenho:

das empresas que ativaram a 
automação e a IA entre setembro 
de 2019 e setembro de 2021 tiveram 
uma melhoria de 15% ou mais no 
tempo da primeira resposta

aumento no número de tickets 
tratados por automações e chatbots, 
sendo tudo viabilizado por IA ano após 
ano, de 2020 a 2021

40%40%

53%53%

As empresas que utilizam a Zendesk para 
impulsionar suas operações de suporte estão 
reduzindo os tempos de espera e respondendo 
a mais tickets com IA e automação:

IA e automação 
em ação



O percentual de empresas com adoção de IA é baixo

49%49%
40%40%

32%32% 30%30% 27%27% 25%25%

utilizam bots 
que fazem 

sugestões com 
base no histórico 

do usuário

estão 
envolvidas 

por meio de 
um método 
de contato 
preferido

utilizam bots 
e agentes 

humanos para 
conversar  
por chat

utilizam bots 
para ajudar 
no fluxo de 
trabalho do 

agente

utilizam 
bots para 

recomendar 
recursos de 

autoatendimento

utilizam bots 
para ativar 

fluxos de 
trabalho entre 

departamentos

24%24%

utilizam 
chatbots 

automatizados 
que não exigem 

agentes 
humanos



Estratégias 
inteligentes superam 
grandes orçamentos

As empresas podem estar aumentando 
seus investimentos em IA, mas os desafios 
com planejamento e implementação 
revelam um quadro menos animador. 

As empresas estão divididas – com 57% dizendo que tiveram uma 

abordagem ad hoc para sua estratégia de IA. Além disso, apenas 

metade pode dizer que suas equipes estão sendo bem versadas em 

recursos emergentes de IA, o que significa que estão atirando  

no escuro.

Sem considerar os pontos fortes e fracos da IA, as empresas estão 

apenas se aprofundando em sua abordagem. O resultado provável é 

uma experiência de serviço abaixo do ideal para todos os 

envolvidos. Os chatbots podem ser parceiros incrivelmente eficazes 

– se fizerem parte de um plano bem elaborado capaz de aproveitar 

seus pontos fortes.

É uma estratégia que ajudou a Tile, uma empresa de eletrônicos de consumo, a 

aprofundar sua abordagem de IA. Durante a pandemia, a equipe de suporte lançou 

um novo chatbot para ajudar a equipe a gerenciar volumes de tickets acima do 

normal. “Modificamos um pouco do nosso fluxo de trabalho com o chatbot para 

incluir recomendações relevantes à frente do fluxo de solução de problemas”, disse 

Justin Michaud, gerente sênior de suporte ao cliente da Tile. 

“As pessoas lançariam o bot e isso ajudaria imediatamente. E os clientes diziam:  

'Ah, sim, funcionou. Obrigado. Tenha um bom dia.' Isso foi incrivelmente importante 

para nos ajudar a gerenciar os contatos que recebemos sobre qualquer assunto”.  

A equipe também utiliza o chatbot para priorizar e encaminhar tickets, resultando 

em um tempo de atendimento 40% menor, além de uma experiência geral de maior 

qualidade.

Fornecendo links e informações 
que podem ajudar a resolver 
seus problemas

Oferecendo respostas mais 
rápidas e convenientes  
para problemas simples

Respondendo e abordando 
questões fora do horário 
comercial normal

É aqui que seus chatbots devem desempenhar um papel de destaque,  
de acordo com os clientes:

H ISTÓ R IA DO CLI E NTE

Suporte e liderança 
caminham lado  
a lado

Saiba mais com a Tile

Durante a pandemia, a equipe 

de suporte da Tile lançou um 

novo chatbot para ajudar a 

equipe a gerenciar volumes de 

tickets acima do normal.



Os líderes de negócios acreditam que os chatbots:

60%60% 59%59% 56%56% 54%54% 53%53%
45%45%

Geram grandes 
economias de 

custo 

Capazes de 
ajudar os 
clientes a 

alcançar o 
canal certo

Podem ser 
utilizados em 

todos os canais

Estão se 
tornando mais 

humanos

Capazes 
de prever a 
intenção do 

cliente

Estão se tornando 
irreconhecíveis 

para os agentes



Adote uma 
abordagem 
inteligente para a IA

E para que seja possível tratar bem 
os clientes, as empresas devem 
montar uma estratégia inteligente 
de IA que permita que todos deem o 
melhor de si. 

Os chatbots não devem tentar resolver problemas que 

exigem envolvimento humano. “Se você está fazendo isso, 

criou uma experiência muito pior para o cliente”, diz 

Aniano. Da mesma forma, os agentes não devem se 

atrapalhar tentando fazer a triagem de tickets ou responder 

a clientes que precisam redefinir sua senha, procurar seu 

nome de usuário ou verificar o status de seu pedido. 

Aqui estão algumas dicas para criar uma estratégia de atendimento ao cliente, viabilizado por IA,  
que seja de primeira classe:

Comece identificando seus  
principais problemas de 
atendimento ao cliente por volume. 

Isso deve incluir consultas de 

autoatendimento e tickets tratados 

por agentes de atendimento ao 

cliente. Se você é uma empresa 

menor, concentre-se no seu top 10; 

as empresas maiores devem 

inicialmente tentar restringir seu 

foco a uma área ou unidade de 

negócio mais gerenciável.

Priorize problemas que podem 
ser totalmente automatizados 
e também forneçam um 

benefício comercial tangível 

(como economia de custos ou 

uma oportunidade de upsell). 

Para aqueles que podem ser 
totalmente automatizados, 
determine se a IA ou a automação 
podem criar uma experiência 
melhor do que a atualmente 
fornecida por um ser humano.

Isso inclui fluxos de trabalho ou 

processos de agentes que podem 

ser simplificados ou aprimorados. 

Revise os problemas e agrupe-os 
com base em se eles 

1. Precisam de um humano 

2. Podem ser totalmente  

    automatizados

3.  Exigem uma combinação  

dos dois. 

Uma vez feito isso, mude para 
os problemas restantes que, 
se totalmente automatizados, 
podem melhorar a experiência 
geral do cliente, mesmo que 

não haja nenhum benefício 

comercial direto. 



O atendimento 
ao cliente não 
é humano o 
suficiente

SERVIÇO CONVERSACIONAL



M ERGU LHO PROFU N DO NA TECNOLOGIA As empresas devem ir além de apenas pensar nas interações com os clientes 

como compromissos pontuais quando algo dá errado. Os clientes já se 

conectam por meio de plataformas que possibilitam retomar uma conversa — 

onde e quando for conveniente — e esperam que as empresas façam o mesmo. 

Mas enquanto muitas empresas reconhecem a necessidade urgente de adotar 

uma abordagem mais conversacional, a maioria está apenas na ponta do 

iceberg sobre o que é possível e o que é necessário para ter sucesso. 

Em vez disso, o atendimento ao cliente conversacional transforma cada 

interação em um diálogo maior e contínuo com os clientes, construindo um 

relacionamento mais profundo e perspicaz com o passar do tempo. É muito 

mais do que apenas adicionar certos canais, mas muitas vezes as barreiras 

internas tornam difícil para as empresas adotarem totalmente uma abordagem 

de conversação.

Sem essas pistas contextuais, é impossível 

oferecer um serviço personalizado, se 

envolver em comunicação proativa ou sinalizar 

feedback valioso para equipes de produto e 

estratégia. Em vez disso, os clientes são 

tratados como estranhos cada vez que entram 

em contato – com mais de 60% agora 

dispostos a irem embora após uma 

experiência ruim. 

É hora de romper essas barreiras entre você e 

seus clientes – e mostraremos isso com 

insights de clientes, agentes, líderes de 

negócios e nossas próprias equipes internas.

A última coisa que qualquer cliente 
deseja é uma experiência de serviço 
que pareça impessoal — ou robótica. 

Os clientes querem que as interações 

sejam autênticas e pessoais. Querem 

interações passadas para informar 

conversas futuras. 

E assim como qualquer outro 

relacionamento, eles odeiam ter que 

repetir ou sentir que as empresas não 

estão ouvindo ou aprendendo com o que 

eles têm a dizer.

“Tantas conversas relevantes 

estão acontecendo com os 

clientes, mas esse contexto 

valioso acaba sendo bloqueado 

em um departamento específico 

e não é visível para outras 

pessoas que poderiam se 

beneficiar dessas informações.”

MIKE GOZZO, VICE-PRESIDENTE  

DE PRODUTOS DA ZENDESK



Os clientes querem conversar

74%74% 73%73% 72%72% 63%63% 60%60% 59%59%

esperam que os 
agentes tenham 
acesso a todas 
as informações 

relevantes

querem continuar 
as conversas, sem 
nenhum problema, 
em todos os canais

querem 
ajuda ao 

comprar ou 
devolver um 

item

estão abertos às 
recomendações dos 

agentes quanto a 
produto

estão dispostos 
a concluir 

transações 
utilizando vários 

canais

querem 
fazer uso de 

canais que já 
conhecem



As empresas correm 
o risco de ficar de 
fora da conversa

O que é atendimento ao cliente 
conversacional? 

Embora o serviço de conversação 

seja novo para a maioria das 

empresas, esses tipos de conversas 

sem esforço se tornaram a 

regra para os consumidores em 

praticamente todos os aspectos de 

suas vidas diárias.

Para os clientes, o serviço de conversação 
significa a possibilidade de ter conversas mais 
naturais e fluidas com uma empresa que te 
conhece e sabe de sua história com eles. 

Para as empresas, trata-se de capturar toda a experiência do cliente – 

desde quando uma pessoa se envolve com uma empresa, faz visitas em 

um site ou, inclusive, entra em uma loja. Assim como seu histórico de 

mensagem de texto, cada pergunta, comentário ou resposta são 

armazenados como parte de uma conversa maior. 

Isso permite que as empresas personalizem interações futuras e se 

envolvam proativamente com seus clientes à medida que os conhecem 

melhor.

65% das empresas desejam adicionar 
ferramentas que permitam que os 
agentes trabalhem em vários canais.

“A maneira como falamos com nossos amigos e 

familiares mudou e está mudando as expectativas dos 

clientes. Se uma conversa pessoal pode parecer tão 

rica e fluida, as conversas com uma empresa também 

devem ser. É para onde o atendimento ao cliente está 

indo no futuro.”

MIKE GOZZO, VICE-PRESIDENTE  

DE PRODUTOS DA ZENDESK



Com mais de 70% dos clientes agora 
dizendo que esperam experiências 
de conversação, o futuro pode já 
estar aqui. 

Os consumidores não querem que suas interações pareçam 

transacionais. E eles esperam atendimento personalizado 

com base nas conversas que já tiveram. 

As empresas já estão seguindo as expectativas, com menos 

de 40% relatando que podem oferecer conversas que 

permitem que um cliente responda quando e onde for 

conveniente. Apesar do crescente interesse – 34% dizem 

que já estão adicionando recursos muito necessários para o 

serviço de conversação – muitos não adotaram totalmente 

os fundamentos indispensáveis para o sucesso. 

Por exemplo, apenas 42% das empresas atualmente podem 

integrar sua plataforma de atendimento ao cliente com 

outros canais de negócios, como Apple Business Chat, 

Facebook Messenger ou WhatsApp.

Investir em mudança para melhores negócios
90% dos líderes e gerentes de negócios reconhecem que suas organizações terão que fazer mudanças para oferecer 

suporte ao atendimento ao cliente conversacional.

As necessidades de cada negócio são diferentes, mas as três mudanças que a maioria dos entrevistados reconheceu que 
precisam fazer são:

dizem que precisarão investir em melhores recursos de automação

dizem que ainda precisam treinar os agentes sobre novas maneiras 
de conversar com os clientes

das empresas dizem que precisarão implementar novos 
processos de trabalho

26%26%

27%27%

28%28%

estão dispostos a usar vários canais para iniciar e concluir uma 
transação

querem ter a capacidade de iniciar uma conversa em um canal e 
retomá-la em outro

dos clientes esperam que os agentes tenham acesso a todas as 
informações relevantes para sua conta e consulta   

60%60%

73%73%

74%74%



A maioria das empresas não está atendendo dentro de um padrão

42%42% 42%42% 37%37% 37%37%
28%28%

19%19%

integram o 
atendimento 

ao cliente com 
outros canais de 

negócios

podem apoiar 
uma venda 

digital durante 
as interações de 
atendimento ao 

cliente

podem pausar 
conversas e  

buscá-las sem 
problemas

podem verificar 
clientes e seu 
histórico sem 

envolver um agente

permitem que os 
agentes alternem 

facilmente 
entre os canais 

para resolver 
problemas

dão aos agentes 
um espaço 
de trabalho 

unificado para 
acessar todas as 

conversas 



Ganhe muito com 
conversa fiada

Agora não é hora de simplesmente 
adicionar alguns canais ou continuar 
com os negócios de sempre. 

Com as empresas agora competindo pela qualidade do 

atendimento ao cliente, ninguém pode se dar ao luxo de 

voltar atrás. Para começar a oferecer os tipos de 

experiências do cliente que impulsionam o crescimento e 

constroem relacionamentos duradouros e de longo prazo 

com os clientes, os líderes devem repensar sua mentalidade 

e sua abordagem.

Conversar com os clientes 
começa com a implementação 
das ferramentas e  
tecnologias certas

Avalie seus canais existentes, ative os novos, se necessário, e 

garanta que os clientes tenham uma experiência consistente, 

independentemente de como eles optam por se conectar.

Adote uma plataforma unificada em todos os canais que 

podem dar suporte a conversas.

À medida que as conversas aumentam, aproveite a IA ou 
a automação para ajudar a gerenciar o fluxo adicional, 
responder a perguntas fora do horário comercial normal e fazer 

a triagem de solicitações. Mesmo que um chatbot não possa 

responder à pergunta, é uma boa maneira de oferecer uma 

saudação e informar ao cliente que a ajuda está a caminho.

das empresas desejam adicionar ferramentas que permitem que os 
agentes trabalhem em vários canais

das empresas querem permitir a verificação digital de clientes e 
histórico de comércio sem ter que falar com agentes ao vivo+68%+68%

+65%+65%

das empresas querem reformular as métricas em torno da qualidade 
da experiência de atendimento ao cliente+65%+65%



As organizações admitem que têm trabalho a fazer

precisam implementar novos processos de trabalho

precisam projetar novos fluxos de trabalho

precisam oferecer suporte para canais de interação 

precisam mudar a forma como os canais 
são alocados

28%28%

26%26%

19%19%

19%19%

precisam treinar agentes em novas 
estratégias de conversação

precisam investir em melhores recursos 
de automação

27%27%

26%26%

precisam definir novas métricas para medir 
a qualidade do serviço

precisam adicionar novos canais

24%24%

19%19%

precisam identificar novas maneiras de permitir a colaboração entre os departamentos26%26%



Além das mudanças nas ferramentas 
e tecnologias, as empresas devem 
estar preparadas para analisar com 
atenção sua abordagem atual.

Aqui estão três perguntas estratégicas 
que toda empresa deve fazer para 
ajudá-la a construir relacionamentos 
mais fortes com seus clientes.

Onde estão as barreiras de comunicação (internas e externas) que impedem uma 
experiência conversacional mais orgânica? 

Como você pode usar essas conexões mais profundas com os clientes para capacitar 
o restante de seus negócios?

Pense em sua operação de atendimento ao cliente existente. Como fazer com que os clientes se sintam 

acolhidos e bem-vindos em vez de serem apenas mais uma pessoa na fila? Existem barreiras que impedem 

os agentes de acessar os dados de que precisam para fornecer um serviço mais natural e personalizado? Se 

sim, você não está sozinho. Apenas 29% dos agentes relatam ser muito eficazes em colaborar com as 

equipes certas para construir relacionamentos mais fortes com os clientes.

Melhores relacionamentos com os clientes podem trazer benefícios para toda a sua empresa, destacando 

problemas comuns ou oportunidades para aprimorar produtos ou serviços, mas somente se atingir as 

pessoas certas. Certifique-se de que essas informações sejam amplamente compartilhadas e não fiquem 

isoladas na equipe de suporte.

Como você pode conhecer seus clientes em um nível mais pessoal?

Conhecer melhor seus clientes significa encontrar oportunidades para se conectar além de instâncias únicas 

quando as coisas dão errado. Assim que estiverem conversando usando o nome da pessoa, você pode 

começar a procurar outras oportunidades para otimizar sua experiência.



Sendo uma empresa de hotéis e resorts de luxo, a Four Seasons traduz a cultura 

do setor de face time e toques pessoais voltados para um espaço digital que 

expandiu sua capacidade de personalizar experiências para seus clientes, além 

de criar novas oportunidades para a equipe impulsionar as vendas. 

Mensagens proativas, por exemplo, oferecem upgrades do quarto antes do 

check-in, permitindo que os clientes se conectem com a equipe do hotel em seus 

canais preferidos e possam direcionar os hóspedes aos funcionários locais 

corretos para obter ajuda com serviço de quarto, limpeza e outras comodidades.

É uma combinação vencedora de alto toque e de alta tecnologia. Desde a 

implementação do serviço de conversação, a empresa viu um aumento de sete 

pontos no Net Promoter Score (NPS) e fluxos de receita adicionais quanto às 

amenidades e atualizações.

 “No Four Seasons, nosso pessoal é o elemento mais importante da 
experiência do hóspede. Portanto, procuramos alavancar a tecnologia 
de uma maneira que nos permita ser mais pessoais.”

MARCO TRECROCE, VICE-PRESIDENTE SÊNIOR E  

CHEFE DE INFORMAÇÕES DA FOUR SEASONS

H ISTÓRIA DO CLIENTE

Dando toques pessoais aos espaços digitais



• Estados Unidos (35,4%)
• Canadá (2,9%)
• França (4,6%)
• Alemanha (6,7%)
• Reino Unido (4,9%)
• Benelux (5,5%)
  Bélgica (2,7%)
 Países Baixos (2,3%)
 Luxemburgo (0,5%)
• Países nórdicos (11,2%)
 Dinamarca (1,8%)
 Noruega (1,6%)
 Finlândia (4,1%)
 Suécia (3,7%)
• Espanha (2,3%)
• Itália (3,3%)
• Austrália (2,5%)
• Japão (8,4%)
• Índia (4,8%)
• Singapura (0,6%)
• Coreia do Sul (2,8%)
• Brasil (2,3%)
• México (1,9%)

• Estados Unidos (18,5%)
• Canadá (2,3%)
• França (3,6%)
• Alemanha (5,0%)
• Reino Unido (4,2%)
• Benelux (1,8%)
 Bélgica (0,8%)
 Países Baixos (0,6%)
 Luxemburgo (0,4%)
• Países nórdicos (1,6%)
 Dinamarca (0,4%)
 Noruega (0,4%)
 Finlândia (0,4%)
 Suécia (0,4%)
• Espanha (2,9%)
• Itália (3,1%)
• Austrália (1,5%)
• Japão (8,1%)
• Índia (28,6%)
• Singapura (0,4%)
• Coreia do Sul (3,4%)
• Brasil (10,2%)
• México (4,9%)

• Líderes de negócios (38,8%)
• Agentes (25,8%)
• Gerentes (35,4%)

• 18-24  (11,8%)
• 25-39  (41,7%)
• 40-54  (24,3%)
• 55+  (22,2%)

Metodologia
Duração média da pesquisa com 
consumidores: 14:53 minutos

Duração média da pesquisa com 
consumidores: 9:31 minutos

Países da pesquisa de negócios: Países da pesquisa com consumidores:

Funções da pesquisa de negócios: Faixas etárias da pesquisa com consumidores:

Os dados neste relatório vêm de duas fontes: pesquisas  

(uma pesquisa com consumidores e uma com entrevistados 

empresariais) e dados de uso do produto Benchmark da Zendesk. 

Entrevistamos mais de 3.511 consumidores e 4.670 líderes de 

atendimento ao cliente, agentes e compradores de tecnologia de 21 

países e organizações, desde pequenas empresas até corporações, 

durante julho e agosto de 2021. Os resultados de cada pesquisa 

foram ponderados para remover o viés das amostras das pesquisas.

Os países entrevistados incluem: Austrália, Brasil, França, Alemanha, 

Japão, México, Reino Unido, Índia, Singapura, Coreia do Sul, Benelux 

(Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo), países nórdicos (Dinamarca, 

Noruega, Finlândia, Suécia), Estados Unidos, Espanha, Itália e 

Canadá. 

Os dados de uso do produto Benchmark da Zendesk vêm de mais de 

97.500 clientes da Zendesk no mundo todo que participam do 

Benchmark da Zendesk. Foram aplicados critérios de atividades de 

conta para filtrar dados de contas inativas. Os dados do Benchmark 

da Zendesk se baseiam no uso do produto entre julho de 2020 e 

julho de 2021.  

Também examinamos o que diferencia as empresas que se destacam 

na experiência do cliente entre todas as outras. Essas empresas de 

alto desempenho foram reconhecidas em nossas pesquisas com base 

na seleção de sua principal escolha entre uma ampla gama de 

critérios de atendimento ao cliente. Seu desempenho é colocado em 

contraste com aquelas que não selecionaram as principais opções 

nos mesmos critérios.




