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Toda empresa de sucesso sabe como atrair clientes. Isso 

é bem óbvio. Se não há clientes, não há empresa. A parte 

complicada, que toda empresa que quer crescer tem que 

aprender, é como manter esses clientes. 

A maioria das empresas usa a maior parte de seu orçamento 

tentando atrair novos clientes, mas o fato é que manter os 

clientes custa de 6 a 7 vezes menos. 

Como manter clientes? Tudo se resume à experiência do 

cliente com sua marca. 

Ter um ótimo produto no mercado não é suficiente. Também 

é necessário criar uma experiência que deixe o cliente 

satisfeito o suficiente para continuar escolhendo você em 

vez do concorrente. 

Como manter os clientes satisfeitos? De maneira geral, 

é muito simples: você oferece produtos, serviços e 

experiências que não exijam esforço da parte deles. 

De maneira mais específica, você deve estar se perguntando 

como uma experiência simples realmente é. E é disso que 

este eBook trata!

é de 6 a 7 vezes mais 

barato manter

um cliente

http://about.americanexpress.com/news/docs/2012x/axp_2012gcsb_us.pdf
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O QUE É UMA EXPERIÊNCIA SIMPLES?

Todo cliente já teve experiências positivas e negativas com 

uma marca. Se pararmos para pensar, lembraremos de vários 

exemplos de experiências ruins de atendimento ao cliente. 

Um produto pode ser ótimo, mas basta ficarmos duas horas 

no telefone sendo transferidos de um canal de atendimento 

para o outro para que, como clientes, nossa apreciação da 

marca diminua.  Bom produto, péssimo atendimento.

Talvez você se lembre de alguns casos em que o atendi

mento ao cliente era tão bom que chegava a ser melhor que 

o produto. Já esteve em um restaurante em que a comida 

em si era sem graça, mas a experiência geral da refeição foi 

excelente? É claro que você talvez não vá ao tal restaurante 

com tanta frequência, mas ser atendido por uma equipe 

simpática e solícita em um ambiente agradável deixou a 

experiência prazerosa.

What makes you loyal to a brand?

Quality

88%

45%

15%

12%

9%

50%

72%
Customer service

Price

Convenience

Commitment to social responsibility

Status symbol

Other

Respondents valued quality 
(88 percent) and customer 
service

 
(72 percent) above 

price (50 percent).

50%72%

88%
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A satisfação do cliente não se resume apenas à experiência 

que ele tem com o produto. Ela engloba toda a experiência 

de compra, uso e resolução de problemas do produto ou 

atendimento. 

Seu objetivo é agradar seus clientes futuros e atuais, 

indepen dentemente da etapa da jornada de compra em que 

ele estiver, criando uma experiência o menos complicada 

possível para os clientes.

Seu produto é apenas uma parte da equação. A realidade é 

que o atendimento ao cliente é o que gera receita, retenção, 

reputação e indicações. 

Agora que você entende, na teoria, uma experiência simples, 

vamos falar sobre os elementos essenciais para criála.

A satisfação do cliente não se resume apenas à experiência que ele tem com o 
produto. Ela engloba toda a experiência de compra, uso e resolução de problemas 
do produto ou atendimento. 

https://www.zendesk.com/blog/customer-expectations-at-scale/
https://www.zendesk.com/resources/turning-customer-rants-into-raves/
https://www.zendesk.com/resources/turning-customer-rants-into-raves/
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FAÇA COM QUE SEUS CLIENTES CONFIEM  
EM VOCÊ

Toda interação que o cliente tem com sua marca 

influencia a percepção dele sobre o seu produto. É por 

isso que é tão importante ganhar a confiança dele. 

Não é fácil medir a confiança, mas você pode começar 

avaliando e aprimorando a satisfação do cliente. Leia 

mais sobre isso aqui.

  INOVAÇÃO

Fazer os clientes confiarem em você começa com a 

criação de ótimos produtos que, de fato, os ajudem. 

Vender sempre mesma coisa não é suficiente. 

É necessário estar sempre inovando seus 

produtos. Não se prenda ao status quo. Se esforce 

incessantemente para facilitar a vida do seu cliente 

oferecendo produtos incríveis e úteis.

• Seus clientes enviarão feedback e reclamações 

por fóruns, telefone e emails. Não ignore essas 

informações. Reúna, acompanhe e use essas 

informações para melhorar seus produtos.

• Não conte com seus clientes para fornecerem 

feedback sozinhos. Entrevisteos para saber o que 

eles amam em seus produtos e quais áreas acham que 

precisam de melhorias.

1

http://cdn2.hubspot.net/hubfs/137828/Certification_Files/Inbound_Certification/Inbound_Cert_2015/Class_PDFs/Class_12_-_The_Pillars_of_Delight_2015.pdf?t=1441115582095
http://cdn2.hubspot.net/hubfs/137828/Certification_Files/Inbound_Certification/Inbound_Cert_2015/Class_PDFs/Class_12_-_The_Pillars_of_Delight_2015.pdf?t=1441115582095
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• Use as redes sociais para acompanhar as tendências de 

produtos e pedir ideias diretamente aos consumidores. 

• Planeje a inovação: faça dela parte da sua empresa. 

Crie objetivos de produto e estimule sua equipe a sempre 

buscar novas ideias. 

• Elimine restrições desnecessárias e combine seus 

produtos a outros compatíveis para facilitar a vida do 

cliente. Veja o exemplo dos smartphones modernos. Para 

que pressionar botões multifuncionais quando se pode 

simplesmente tocar na tela? Para que ter um produto 

comum quando se pode criar um que faz chamadas 

comuns e de vídeo, tira fotos e faz pesquisas na web? 

  
  COMUNICAÇÃO

Fomentar a confiança começa com a maneira como 

você se comunica com seus clientes. A maneira como 

você se comunica com eles não se resume somente 

à sua equipe de suporte ao cliente, mas inclui suas 

informações online, sua presença nas redes sociais, 

sua equipe de suporte e todas as formas escritas ou 

não pelas quais o cliente pode interagir com sua marca.

2
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• 67% dos clientes preferem encontrar respostas 

utilizando canais de autoatendimento em vez de entrar 

em contato com o suporte ao cliente. Analise a facilidade 

de descoberta e uso de seus canais de autoatendimento 

e as resoluções apresentadas neles por seus clientes. 

Você tem uma página de perguntas frequentes fácil de 

encontrar e navegar? Os administradores das suas redes 

sociais são capazes de responder às perguntas online de 

maneira rápida e eficaz?

• Ninguém confia em um robô, não é? Avalie se a 

interação de sua equipe de suporte com seus clientes 

é pessoal ou impessoal. Os agentes do atendimento 

ao cliente são energéticos e têm prazer em ajudar seus 

clientes ou eles estão funcionando no automático?

• Lembrese de que os agentes do suporte ao cliente 

nem sempre estão na linha de frente. 40% dos 

consumidores entram em contato com o call center 

depois de já terem procurado por respostas sozinhos nos 

canais de autoatendimento. 

• Otimize os resultados de pesquisa online para seus 

clientes. Monitore as palavras que eles estão usando para 

pesquisar por respostas e otimize seu site de acordo com 

elas. Seu site não é uma pessoa, então às vezes o cliente 

terá que procurar muito para encontrar o que deseja. 

Facilite para ele sugerindo artigos e recursos nas páginas 

de autoatendimento, diminuindo o esforço de busca. 

67% preferem canais 

de autoatendimento

40% dos consumidores 

entram em contato 

com o call center 

depois de usar canais 

de autoatendimento 

https://www.zendesk.com.br/recursos/procura-pelo-autoatendimento/
https://www.zendesk.com.br/recursos/procura-pelo-autoatendimento/
https://www.zendesk.com.br/recursos/procura-pelo-autoatendimento/
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Parte da criação de uma experiência simples para o cliente é permitir que ele 
encontre as respostas para as perguntas dele e solucione seus próprios problemas. 
Tudo isso se resume à maneira como você está ensinando seus clientes. 

• Imite o princípio de “resultados sugeridos” nos seus 

canais em tempo real. Assegure que seus agentes 

de suporte ao cliente estejam ouvindo e fazendo 

perguntas aos clientes para que possam oferecer 

suporte ou recursos adicionais quando os clientes 

entrarem em contato com o suporte em tempo real. 

  
   EDUCAÇÃO

Parte da criação de uma experiência simples para o 

cliente é permitir que ele encontre as respostas para as 

perguntas dele e solucione seus próprios problemas. 

Tudo isso se resume à maneira como você está 

ensinando seus clientes. 

Quando você fornece a eles informações úteis e fáceis 

de encontrar, que os ajudam a solucionar problemas 

e a usar bem seus produtos, você dá a eles as 

informações necessárias para confiarem na sua marca. 

Quanto mais você capacita o cliente com informações, 

maiores são as chances de ele não precisar ligar para o 

atendimento ao cliente. 

3
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• Crie material informativo para a resolução de 

problemas comuns que possa ser facilmente acessado 

na sua central de ajuda. 

• Seja um centro de pesquisas para seu cliente. Use 

seu blog para fornecer informações relacionadas ao 

setor e ajudar seus clientes a encontrar mais facilmente 

eBooks, white papers e ferramentas que darão a eles 

o conhecimento de que precisam para serem bem

sucedidos. (Isso também ajuda a atrair clientes, dois 

coelhos com uma cajadada só!)

• Não importa qual material informativo você criará, 

sempre tenha a simplicidade em mente. Seu material 

informativo é fácil de entender e de usar? Se não for, 

você terá um problema de comunicação. 
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CAPACITE SUA EQUIPE PARA OFERECER UM 
ATENDIMENTO AO CLIENTE EXCEPCIONAL

Na seção anterior, discutimos a necessidade da sua 

marca se comunicar de maneira eficaz com os clientes 

para criar confiança. Isso faz parte de oferecer um bom 

atendimento ao cliente.

Quando se trata de realmente capacitar seus funcio

nários para que eles ofereçam atendimento excelente, 

não é suficiente apenas dizer a eles o que fazer. 

Na HubSpot, acreditamos que oferecer um bom 

atendimento ao cliente é resultado de quem você 

contrata e de como você treina e trata seus funcionários. 

Como se cria uma cultura corporativa focada em 

oferecer um excelente atendimento ao cliente? Comece 

com sua metodologia de contratação. 
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Adequação à cultura – tome decisões de contratação 

com base em quanto o possível funcionário adequase 

à sua cultura. Uma pessoa pode ter muita experiência 

que poderia ser útil para sua empresa, mas se ela não 

se adequa bem à cultura de trabalho, ficará infeliz e seus 

colegas de trabalho também. Uma má adequação à 

cultura gera uma alta rotatividade de funcionários, então 

trate isso como prioridade!

Habilidades – adequação à cultura também não é 

tudo. Contratar uma equipe com habilidades variadas 

que possam acrescentar valor ao trabalho é essencial. 

Costumamos procurar funcionários com uma habilidade 

secundária de alta qualidade também, algo que possam 

trazer à função e os outros não. Eles podem, então, 

compartilhar esse conhecimento com os outros na 

equipe, aumentando o nível dela. 

Crenças – como seus funcionários acham que as 

empresas devem funcionar? Como eles acham que 

os clientes devem ser tratados? Quais objetivos eles 

querem alcançar em um emprego? Descobrir em que 

seus funcionários acreditam ajuda você a determinar se 

eles se adequam à cultura da sua empresa. Isso também 

dá uma noção de como eles se sairão no diaadia do 

trabalho. 
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Ideias – habilidades são essenciais, mas as ideias que 

alguém pode trazer para sua empresa também são. Se 

um possível funcionário não tem muitas habilidades, 

mas tem muitas ideias, você pode decidir se vale a pena 

treinálo para desenvolver tais habilidades. Funcionários 

ativos e criativos tendem a ter a motivação necessária 

para uma equipe. 

Experiências – que tipos de experiências seus possíveis 

funcionários trazem de suas raízes educacionais e 

empregos anteriores? Eles só trabalharam em empresas 

muito diferentes da sua? Isso é bom ou ruim para as vagas 

para as quais você irá contratálos? Não se esqueça de 

que uma equipe bemdesenvolvida é aquela que reúne 

várias experiências diferentes e as usa para inovar. 

Não importa o quão impressionantes seus funcionários 

sejam; ainda assim, todo mundo precisa de treinamento. 

Por isso, é importante definir diretrizes para um 

atendimento ao cliente bemsucedido. 

  ENSINE E CAPACITE OS MEMBROS  
  DA SUA EQUIPE

Tratar seus funcionários bem é ótimo incentivo para 

que ofereçam um excelente atendimento ao cliente. 

Dê a eles apoio e confiança. 

1
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• Ajude seus funcionários a se empenharem para obter 

excelência, desenvolvendo um conjunto de princípios que 

diz a eles o significado de excelência na sua empresa.

• Permita que as personalidades dos membros da equipe 

reflitam no trabalho. Pessoas não são robôs, então 

não espere que ajam como tal. Quando você encoraja 

os funcionários a serem eles mesmos, de maneira 

profissional, mostra que confia neles o suficiente para 

tomar boas decisões. 

• Invista em treinamento e orientação contínuos para 

novos contratados.

• Ensine fazendo, não falando. As pessoas não aprendem 

de verdade com uma apresentação. Não espere isso 

delas. Treine seus funcionários e permita que cresçam no 

emprego, dando a eles a oportunidade para isso. 

• Compartilhe histórias sobre ótimo atendimento ao 

cliente na sua empresa.

• Concentrese na autonomia. Quando você tiver 

ensinado aos seus funcionários as metas de excelência 

da empresa, liberteos para que eles possam demonstrar 

esse aprendizado. 

• Priorize o feedback e o reconhecimento. 
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  ENFATIZE A IMPORTÂNCIA DE OUVIR  
  AS NECESSIDADES DO CLIENTE

Não importa por que um cliente está falando com um 

funcionário. O segredo para o atendimento excelente é 

ouvir primeiro e só responder após o cliente saber que 

você entendeu a reclamação ou solicitação.

 

• Permita que seus funcionários saiam do roteiro. 

Estimuleos a personalizar cada conversa de suporte ao 

cliente. Quando seus funcionários têm que seguir um 

roteiro, criase uma situação em que eles têm sempre 

as mesmas conversas monótonas. Isso também pode 

irritar o cliente, que consegue perceber que os agentes 

estão seguindo um roteiro em vez de prestar atenção 

de verdade. 

• Incentive seus funcionários a prestar atenção ao tom 

da conversa. O cliente soa confuso, irritado, nervoso, 

frustrado ou entediado? 

2
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• Enfatize a importância de perguntar antes de falar. 

O cliente já tentou solucionar o problema dele por 

autoatendimento? Por quantos canais o cliente já 

passou antes de chegar ao agente do atendimento ao 

cliente? Quantas vezes o cliente já ligou? Descubra 

a experiência do cliente até o momento para que a 

equipe de suporte possa evitar ser repetitiva e fazer o 

cliente andar em círculos. 

• Entenda o nível de capacidade do seu cliente. 

Navegar pelos seus produtos pode ser fácil para uns e 

difícil para outros. Os clientes não devem ser tratados 

como se estivessem todos no mesmo nível. Incentive 

seus funcionários a descobrir o nível do cliente e ajude

os a conversar com clientes de diferentes níveis.

 

• Encorajeos a ter empatia. Os agentes de atendimento 

ao cliente devem passar a noção de que entendem e 

sentem muito pelas dificuldades do cliente. Ter agentes 

de atendimento ao cliente indiferentes ou irritados 

prejudica sua marca e desencoraja uma comunicação 

saudável com o cliente. 
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  CONCENTRE-SE EM ATENDER SEUS  
  CLIENTES 

Reforce a necessidade de os clientes sempre virem em 

primeiro lugar. Se, desde o início, os membros da sua 

equipe souberem que a expectativa é de um excelente 

atendimento ao cliente, é provável que fortaleçam uns aos 

outros para chegar sempre a uma solução para o cliente.

• Todos em sua empresa devem ser capazes de identificar 

um cliente pela personalidade. Quem é o seu cliente? Por 

que ele está usando seu produto? Quais dificuldades ele 

enfrenta? Conhecer essas informações ajuda sua equipe 

a personalizar cada conversa de suporte ao cliente e, por 

fim, ajuda o cliente a receber um atendimento melhor. 

• Atenda seus clientes com um conteúdo informativo e 

canais de atendimento ao cliente de fácil navegação. 

Tudo o que sua empresa produz deve ser voltado para o 

cliente. 

• Acompanhe. O cliente ainda parecia confuso ou incerto 

ao final da interação de suporte ao cliente? Incentive 

os agentes do atendimento ao cliente a fazerem um 

acompanhamento com os clientes para garantir que tudo 

esteja entendido.

3

http://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/33491/Everything-Marketers-Need-to-Research-Create-Detailed-Buyer-Personas-Template.aspx
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REDUZA A NECESSIDADE DE MUDANÇA DE 
CONTEXTO

Agora que sua equipe está capacitada e pronta para 

oferecer um atendimento ao cliente personalizado e 

consistente, é a hora de pensar mais sobre os canais 

pelos quais os clientes de fato interagem com a 

empresa. 

É fácil falar sobre atendimento ao cliente como se 

a interação pessoal fosse a única forma do cliente 

interagir com a marca. Na realidade, o atendimento ao 

cliente é muito mais do que isso agora. O atendimento 

ao cliente expandiu para serviços telefônicos, trocas 

de email, chats em tempo real e interações em redes 

sociais. Até mesmo seu site é considerado parte do 

atendimento ao cliente. 

Como ter certeza que você está oferecendo uma 

experiência simples ao cliente por todos esses 

diferentes canais? 

Você inova para reduzir o esforço necessário para seus 

clientes encontrarem o que procuram em cada canal de 

atendimento ao cliente. 



17COMO FAZER COM QUE OS CLIENTES SEMPRE VOLTEM

Digamos que o cliente esteja tendo problemas com 

um recurso do seu produto. Seu site e seu telefone 

de atendimento ao cliente não estão prontamente 

disponíveis, então ele decide procurar seu site no 

Google. Ele entra no site, mas a seção de perguntas 

frequentes é difícil de encontrar. Quando ele finalmente 

a encontra, não acha a resposta que procurava, então 

tem que fazer uma nova pesquisa para encontrar o 

número de seu telefone de atendimento ao cliente. 

Assim que o encontra, ele tem que passar por vários 

ramais só para falar diretamente com um atendente. 

Quando ele finalmente consegue falar com um 

atendente, é direcionado à pessoa certa para solucionar 

o problema e recebe outro número para onde deve ligar. 

Pense no esforço que isso demanda!

Ao criar uma experiência simples, seu objetivo é pensar 

no fluxo do seu atendimento ao cliente e reduzir a 

necessidade de mudança de contexto. 

Talvez, sua seção de perguntas frequentes não consiga 

listar todos os problemas que seus clientes podem 

ter, mas você pode implementar um recurso de chat 

em tempo real que permite que o cliente fale sobre o 

problema diretamente com um agente do atendimento 

ao cliente. 

Ao criar uma experiência simples, seu objetivo é pensar no fluxo do seu 
atendimento ao cliente e reduzir a necessidade de mudança de contexto. 
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39 % esperam uma 

resposta em até 

2 horas

(Quer uma maneira de criar um chat em tempo real para 

o seu atendimento ao cliente e hospedálo no seu site? 

Confira os Embeddables do Zendesk!)

É provável que, às vezes, o cliente precise ligar para 

falar diretamente com um agente do atendimento; 

no entanto, em vez de ter uma linha direta que é um 

labirinto para os clientes, você poderia investir em mais 

treinamento para seus agentes. É claro que haverá 

momentos em que os clientes precisarão mudar de 

contexto para solucionar o problema. Quanto mais você 

trabalhar para eliminar o esforço do cliente para obter o 

atendimento de que precisa, maiores serão as chances 

de você não o perder. 

Então, quais são os tipos de canais você deve oferecer?

Redes sociais – 53% dos usuários do Twitter e 39% 

dos usuários do Facebook esperam que as empresas 

respondam a suas reclamações em até 2 horas. Isso 

significa que, para administrar seus canais de redes 

sociais de forma eficaz e atender às expectativas dos 

clientes, deve haver alguém na equipe que monitore 

o feedback deles nas suas contas do Twitter e do 

Facebook! 

53% esperam uma 

resposta em até 

2 horas

https://www.zendesk.com.br/embeddables/
https://www.zendesk.com.br/recursos/suporte-diversos-canais/
https://www.zendesk.com/resources/instaservice/
https://www.zendesk.com/resources/instaservice/
https://www.zendesk.com/resources/instaservice/
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Você também deveria pensar em ter uma conta no Twitter 

só para sua página de suporte. Na HubSpot, nós usamos 

o @hubspotsupport. Isso permite que usemos o Twitter da 

empresa para divulgar nosso conteúdo para um público 

mais abrangente, enquanto também temos um lugar só 

para nossos clientes!

Não se esqueça de redes sociais menos conhecidas. 
Ainda que cada vez mais usuários estejam usando o 

Twitter para reclamar diretamente com as empresas, 

não se podem ignorar sites como Yelp, Yellow Pages e 

sites de avaliações específicos do setor ao monitorar as 

reclamações dos clientes.

Email – alguns usuários ainda enviam emails à empresa 

para fazer uma reclamação direta. É importante ter um 

alias genérico de endereço de email da empresa que 

permita que os clientes entrem em contato de maneira 

geral. Certifiquese de que alguém monitore esse email e 

encaminhe as mensagens à equipe certa para responder 

às perguntas dos clientes.

Você também deve definir um endereço de email para 

gerenciar os tickets de suporte recebidos. Internamente, 

um processo deve ser criado para administrar esses tickets 

da web. Qual funcionário de suporte está monitorando 

o endereço de email e encaminhando os tickets para 

os membros certos da equipe? Se possível, contrate 

um funcionário em tempo integral para administrar seu 

processo de respostas e assegurar que seus tickets sejam 

resolvidos.
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Preferência pelo canal de 

suporte por telefone

Geração Y

29,4 %

Geração X

46,3 %

Geração 
pós- 

guerra

59,6%

Geração 
silenciosa

55,6 %

Telefone – o suporte por telefone é o canal preferido 

de todas as gerações, exceto da geração Y. A Zendesk 

percebeu que o suporte por telefone também tem o maior 

índice de satisfação do cliente dentre todos os canais 

que os clientes usam para solucionar problemas. Por 

quê? Eficiência, tempo e interação humana fazem toda 

a diferença. Quais são, então, as práticas recomendadas 

para a criação de um canal de suporte por telefone fácil 

para os clientes?

Não contrate uma equipe de suporte por telefone 

terceirizada. Suas linhas de suporte devem ser internas 

e gerenciadas por funcionários capacitados que tenham 

autonomia para responder de maneira eficaz aos clientes. 

Minimize o tempo de espera dos clientes. Certifiquese de 

contratar uma equipe de suporte suficiente para que os 

clientes não esperem por mais de 2 minutos. Você deve 

dar aos seus funcionários treinamento suficiente para que 

respondam às perguntas sem precisar colocar o cliente 

em espera para tirar uma dúvida com o gerente.

Use um sistema telefônico projetado para a experiência 

simples! Quando os clientes ligam fora do horário de 

funcionamento, seu sistema telefônico deve cortar 

diretamente para o correio de voz. Ele também deve ter 

encaminhamento de chamada automático para que as 

chamadas recebidas sejam sempre encaminhadas aos 

agentes livres, evitando, assim, o tempo de espera.

Não se esqueça de otimizar a linha geral da empresa com 

a linha de suporte. Treine o funcionário que recebe as 

https://d26a57ydsghvgx.cloudfront.net/content/whitepapers/Zendesk_A_Guide_to_Multi-Channel_Customer_Support.pdf
https://d26a57ydsghvgx.cloudfront.net/content/whitepapers/Zendesk_A_Guide_to_Multi-Channel_Customer_Support.pdf
https://www.zendesk.com/resources/how-to-conquer-your-fear-of-phone-support/
https://www.zendesk.com/resources/how-to-conquer-your-fear-of-phone-support/
https://www.zendesk.com/resources/how-to-conquer-your-fear-of-phone-support/
https://www.zendesk.com/resources/how-to-conquer-your-fear-of-phone-support/
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chamadas para decifrar o problema do cliente rapidamente e 

direcionálo à equipe de suporte. 

Canais de autoatendimento – em uma pesquisa da Zendesk, 

75% dos participantes disseram que o autoatendimento 

é uma maneira conveniente de resolver problemas de 

atendimento ao cliente e 67% disseram preferir usar o 

autoatendimento a falar diretamente com o suporte ao cliente. 

O ponto principal é que seus canais de autoatendimento 

devem ser adequados para ajudar os clientes se você quiser 

evitar a mudança de contexto. 

Certifiquese de ter uma seção de perguntas frequentes 

muito bem desenvolvida no seu site, que não apenas ofereça 

conteúdos úteis que você acredita que os clientes possam 

precisar, mas que também foi feita especialmente para 

atender às necessidades deles a longo prazo. Monitore as 

palavraschave que os usuários pesquisam no seu site e 

adapte a seção de perguntas frequentes.

Não se esqueça de adicionar páginas sugeridas ao fim de 

cada seção de perguntas frequentes para evitar que os 

clientes precisem se aprofundar demais no site.

Se quiser deixar as páginas de perguntas frequentes bem 

fáceis, tente instalar um recurso de chat em tempo real para 

que os clientes possam fazer perguntas à equipe de suporte 

por mensagem instantânea, em vez de precisarem mudar 

de canal e fazer uma chamada direta. Procurando uma ótima 

ferramenta de chat em tempo real? Experimente o Zopim by 

Zendesk.

67 % 33 %

https://www.zendesk.com.br/recursos/procura-pelo-autoatendimento/
https://www.zendesk.com.br/recursos/procura-pelo-autoatendimento/
https://pt.zopim.com
https://pt.zopim.com
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22% das chamadas 

repetidas estão 

relacionadas à primeira

EQUILIBRE QUALIDADE E VELOCIDADE

A única coisa certa no atendimento ao cliente é que, 

em algum momento, seus clientes terão problemas. 

Entretanto, a maneira como você lida com esses 

problemas é crucial. 

82% dos consumidores dizem que o fator que mais 

influencia uma ótima experiência de atendimento ao 

cliente é a rápida resolução do problema.

Digamos que um cliente ligue para solucionar um 

problema que está enfrentando com seu produto. 

Você disse à sua equipe que o objetivo é solucionar o 

problema do cliente o mais rápido possível para reduzir 

a irritabilidade do cliente ao lidar com um problema por 

muito tempo. 

Este é ponto: de acordo com um estudo feito pela 

CEB, 22% das chamadas feitas repetidamente para o 

atendimento ao cliente estão relacionadas à primeira 

chamada. Isso quer dizer que cerca de 1 em cada 5 clientes 

terá que ligar novamente para resolver um problema.

Em vez de simplesmente se concentrar em administrar 

rapidamente os problemas do atendimento ao cliente, 

assegure que sua equipe esteja preparada para ensinar o 

cliente sobre possíveis problemas futuros.

A maior causa do esforço excessivo do cliente é 

a necessi  dade de ligar novamente. Ao criar uma 

experiência simples, é importante se concentrar não 

apenas na velocidade das interações do atendimento ao 

cliente, mas também na qualidade delas. 

82% dizem que 

velocidade é o fator 

mais importante

http://cdn2.hubspot.net/hubfs/137828/Certification_Files/Inbound_Certification/Inbound_Cert_2015/Class_PDFs/Class_12_-_The_Pillars_of_Delight_2015.pdf?t=1441115582095
https://hbr.org/2010/07/stop-trying-to-delight-your-customers
https://hbr.org/2010/07/stop-trying-to-delight-your-customers
https://hbr.org/2010/07/stop-trying-to-delight-your-customers
https://hbr.org/2010/07/stop-trying-to-delight-your-customers
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USE O FEEDBACK DOS CLIENTES PARA MELHORAR

Receber reclamações, preocupações ou sugestões dos 

clientes é inevitável. Em vez de pensar no feedback 

do cliente como um incômodo, pense nele como um 

presente.

Quando os clientes enviam feedback ou reclamações, 

lembrese de que eles estão enviando comentários 

para você melhorar. Afinal, a forma como você inova é 

usando o feedback do cliente em benefício próprio. 

Há inúmeros canais pelos quais os clientes podem interagir com você. O segredo para 
responder ao feedback do cliente e usá-lo em seu próprio benefício é administrar 
todos esses canais de maneira eficaz, com base na necessidade dos clientes.

https://www.zendesk.com/resources/turning-customer-rants-into-raves/


24COMO FAZER COM QUE OS CLIENTES SEMPRE VOLTEM

Há inúmeros canais pelos quais os clientes podem 

interagir com você. O segredo para responder ao 

feedback do cliente e usálo em seu próprio benefício 

é administrar todos esses canais de maneira eficaz, 

com base na necessidade dos clientes.

Como usar reclamações nas redes sociais para 

aprimorar a experiência do cliente

Desde 2014, um em cada cinco clientes afirma usar 

as redes sociais para conseguir uma resposta do 

atendimento ao cliente. Desses clientes, 50% já usaram 

as redes sociais para desabafar ou reclamar. 

Isso significa que monitorar suas contas nas redes 

sociais não é apenas uma prática recomendada de 

atendimento ao cliente, é uma necessidade. 

Como se administra e se usa de maneira eficaz o 

feedback do cliente pelas redes sociais? 

50% já usaram 

redes sociais 

para fazer 

reclamações

http://about.americanexpress.com/news/docs/2014x/2014-Global-Customer-Service-Barometer-US.pdf
http://about.americanexpress.com/news/docs/2014x/2014-Global-Customer-Service-Barometer-US.pdf
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DESCUBRA ONDE SEUS CLIENTES ESTÃO
O segredo para interagir com os clientes nas redes 

sociais é conhecer seu público. Os clientes preferem 

interagir com sua marca pelo Facebook, Twitter ou 

outro site? Não perca a chance de interagir com seus 

clientes por não saber onde eles querem interagir com 

você. 

RASTREIE E ANALISE O FEEDBACK NAS 
SUAS REDES SOCIAIS 
Onde os clientes costumam publicar comentários 

negativos? Qual a hora do dia em que os clientes 

costumam entrar em contato com suas redes sociais? 

Conhecer esse tipo de dados ajudará sua equipe a 

entender como administrar o feedback de maneira mais 

eficaz.

SAIBA O QUE PRECISA SER RESPONDIDO E 
AJA RÁPIDO!
Como já dissemos, a maioria das pessoas nas redes 

sociais espera uma resposta rápida, dentro de poucas 

horas, para seus comentários! Apesar de não ser fácil 

administrar isso o tempo todo, você deve responder 

como pode.

Procurando uma maneira melhor de acompanhar os 

comentários em todas suas redes sociais? Experimente 

o Social Inbox da HubSpot.

3

2

1

http://offers.hubspot.com/demo-social-media-inbox
http://offers.hubspot.com/demo-social-media-inbox
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USE OS DADOS (CERTOS) PARA DIRECIONAR O 
ATENDIMENTO AO CLIENTE

Você já trabalhou bastante para criar uma experiência do 

cliente simples, mas como medirá os resultados do seu 

esforço?

Usar dados para acompanhar seu progresso nos 

negócios é sempre importante, e o atendimento 

ao cliente não é diferente. Certifiquese de usar 

estas 10 métricas para acompanhar e melhorar seu 

atendimento ao cliente. 

Número de novos tickets – saber quantos tickets sua 

equipe está gerenciando ao mesmo tempo é importante 

para planejar a administração e o crescimento da sua 

equipe de suporte ao cliente. 

Método de envio – para administrar seus canais de 

suporte, é necessário saber quais deles seus clientes 

costumam usar mais. Isso ajudará você a alcançar a 

simplicidade administrando e otimizando os canais mais 

usados.

Tickets resolvidos – para avaliar a eficácia com que 

sua equipe está administrando as solicitações que 

chegam toda semana, é necessário saber se você está 

solucionando problemas no mesmo ritmo. Se o número 

de tickets resolvidos for sempre menor do que o número 

de tickets recebidos, é provável que isso esteja afetando 

as experiências dos clientes. 

https://www.zendesk.com/why-zendesk/whitepaper/top-10-metrics-to-monitor-the-health-of-your-help-desk/
https://www.zendesk.com/why-zendesk/whitepaper/top-10-metrics-to-monitor-the-health-of-your-help-desk/
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Resposta – medida pelo tempo que sua equipe demora 
para tomar conhecimento de uma solicitação assim que 
ela é recebida. A maioria dos clientes quer que a empresa 
fique imediatamente ciente da solicitação e informe o 
tempo que levará para o problema ser resolvido. 

Tempo de resolução – diz o tempo que leva entre o 
momento em que uma solicitação é enviada e o momento 
em que é resolvida. Se o tempo médio começar a 
aumentar, talvez você precise resolver alguns problemas 
de treinamento na equipe. 

Lista de pendências – quando o número de tickets 
resolvidos passa a ser menor que o número de novos 
tickets recebidos, surge uma lista de pendências. Se, com 
o passar do tempo, você deixar de resolver os tickets 
novos, terá que deixar cada solicitação nova de lado para 
resolver a lista de pendências. Tente deixar essa lista 
a mais curta possível, solucionando seus tickets novos 
rapidamente.

Lista de pendências prevista – uma previsão do tempo 
que levará para concluir todas as solicitações da lista de 
pendências. É possível usar essa medida para avaliar sua 
equipe e manter os clientes informados sobre o tempo de 
espera.

Distribuição de tickets – você tem recebido mais tickets 
que podem ser resolvidos em uma interação ou tickets 
que demandam várias trocas? Quanto mais o cliente tem 
que entrar em contato novamente, maior é o esforço dele. 
Se você está recebendo um influxo de tickets complexos, 
precisa investigar o que está acontecendo. 
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Índices de satisfação – você precisa certificarse de 
sempre pedir aos clientes que avaliem a satisfação deles 
com seus negócios. Essa medida dará uma resposta 
definitiva sobre como sua marca tem agradado os clientes 
durante interações regulares com você. Além disso, 
também vai ajudar a ver suas melhorias na criação de uma 
experiência simples com o passar do tempo. 

Desempenho individual – para administrar e treinar sua 
equipe de maneira eficaz, serão necessários benchmarks 
do desempenho de cada membro da equipe.  É possível 
segmentar qualquer uma das estatísticas acima por 
agente de suporte individual. Isso permite que você veja 
quem tem o melhor desempenho e como o trabalho tem 
sido distribuído pelos membros da equipe. 

Abaixo, seguem quatro estatísticas importantes para 
medir o desempenho individual: 

• Score de satisfação

• Taxa de resposta

• Tempo médio de resolução

• Lista de pendências individual do agente

Quer mais informações da Zendesk sobre o uso dessas 
métricas para melhorar seu atendimento ao cliente? 
Clique aqui. 

https://www.zendesk.com/why-zendesk/whitepaper/top-10-metrics-to-monitor-the-health-of-your-help-desk/
https://www.zendesk.com/why-zendesk/whitepaper/top-10-metrics-to-monitor-the-health-of-your-help-desk/
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CONCLUSÃO

Deixar seus clientes satisfeitos com todas as funções 

diárias da empresa, sem dúvida, não é fácil. O bom é 

que vale a pena. 

Quando os clientes confiam nas marcas e gostam dos 

produtos que adquirem, criam fidelidade. O que clientes 

fiéis fazem por você?

How do you show your loyalty?

I spread the 
word and tell 
others.

Other.I visually support the 
brand (apparel,

 promotional items, 
bumper stickers).

I join the brand’s 
social media 
community.

I don’t consider 
other competing 
products/companies.

I buy more.

Over half
 

(54 percent) of loyal consumers said they do not 
consider other competing products and admitted to 
purchasing more from the company (69 percent).

78% 69% 54%

15% 11% 3%
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É mais provável que clientes satisfeitos e fiéis falem 

com amigos e familiares sobre a marca, comprem mais 

produtos da marca, evitem a concorrência e divulguem 

mais a marca pelas redes sociais e usando artigos com a 

marca. 

Essas são coisas boas que você quer para sua marca, 

certo? 

A esta altura, você deve estar convencido de que um 

excelente atendimento ao cliente é o segredo para 

conseguir clientes fiéis. Agora, vá em frente e use essas 

etapas para trabalhar por uma experiência do cliente 

simples para sua marca.
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SOCIAL INBOX DA HUBSPOT
FOCO NO QUE IMPORTA

Você quer saber o que seus clientes e leads andam falando sobre você nas 
redes sociais. Mas como saber quem é quem? O Social Inbox da HubSpot se 
conecta à sua base de dados de contatos, codifica por cores seus clientes e 
leads, ajuda a priorizar seu envolvimento e proporciona um ROI social real.

MONITORAMENTO MELHOR DAS REDES 
SOCIAIS

Através da codificação por cores e fluxos de prioridade dos 
seus clientes e contatos, a HubSpot mostra quais menções 
no Twitter são mais importantes para seus negócios.

Passe mais tempo conectandose às pessoas que importam 
para sua empresa. O Social Inbox da HubSpot mostra a atividade 
nas suas contas conectadas ou seu conteúdo publicado.

ENVOLVIMENTO PRIORIZADO NAS REDES 
SOCIAIS

Não generalize seus clientes. As publicações nas redes 
sociais da HubSpot ajudam você a ficar mais atento à 
forma como se deve programar e publicar conteúdo nas 
redes sociais.

PUBLICAÇÕES MAIS INTELIGENTES NAS 
REDES SOCIAIS

EXPERIMENTE A HUBSPOT GRATUITAMENTE

http://offers.hubspot.com/free-trial?_ga=1.74670290.1187789977.1461175637
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