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Para muitas empresas, é difícil acompanhar a 

evolução das expectativas em torno de onde e 

como seus clientes podem obter ajuda e da 

velocidade da sua resposta. Dependendo do 

tamanho de suas operações de suporte, pode 

parecer mais seguro e mais simples ter um único 

canal de comunicação e se concentrar em 

fornecer um excelente suporte.

Até aí tudo bem, exceto que a pesquisa feita 

pela Loudhouse e publicada no Relatório sobre 

o atendimento ao cliente multicanal diz que 57% 

dos clientes querem escolher os canais de 

contato. Não estamos falando apenas de 

escolher entre email e telefone, embora esses 

canais ainda sejam a base do suporte ao cliente. 

Às vezes, os clientes querem procurar uma 

resposta por si mesmos. Outras vezes, eles 

podem querer enviar uma mensagem de texto 

rápida pelo celular ou pelo Facebook. Além 

disso, a Loudhouse relatou que os clientes estão 

menos pacientes e esperam mais de suas 

experiências de atendimento ao cliente do que 

há três anos.
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https://www.zendesk.com.br/resources/multichannel-customer-care-report-2017/
https://www.zendesk.com.br/resources/multichannel-customer-care-report-2017/
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Há algumas formas de fazer isso. Os clientes 

geralmente usam os canais de contato que 

mais gostam ou com os quais estão mais 

familiarizados. Contudo, nem sempre o que 

preferimos ou queremos é o que realmente 

precisamos. O uso do canal pode estar 

relacionado tanto ao contexto e à conveniência 

quanto à preferência do cliente.

Com os celulares sempre na bolsa e no bolso 

com acesso fácil à internet, não existe 

momento ruim para fazer uma pergunta. 

O canal certo geralmente aparece com base na 

complexidade da pergunta, na conveniência 

para encontrar ajuda, além do contexto no qual 

o cliente está inserido, o que ele está fazendo 

e a urgência com que precisa da resposta. Por 

isso, escolher os canais certos é tão crucial 

quanto fornecer um suporte excelente por 

esses canais. 

Use este guia para determinar quais são os 

melhores canais para os seus clientes e saber 

mais sobre o que você pode fazer com esses 

canais no contexto de uma solução 

omnichannel da Zendesk. 

Na Zendesk, nós sabemos que 
oferecer um suporte ótimo, 
consistente e omnichannel 
pode ser difícil, mas 
acreditamos que oferecer 
suporte aos clientes por vários 
canais não precisa ser 
complicado ou caro. Fornecer 
suporte excelente começa 
pelo cliente e inclui a 
personalização das suas 
ofertas para atender às 
necessidades dele.

Mais canais 
não significam 
mais problemas
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Na Zendesk, nosso objetivo é facilitar o 

fornecimento de atendimento pelas empresas 

por qualquer canal. Também criamos algumas 

diretrizes para manter os seus clientes no centro 

do processo de tomada de decisão, que 

chamamos de “os quatro Cs”. 

A resposta certa leva em consideração os 

seguintes itens: conveniência, contexto, 

complexidade e custo.
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Conveniência

Contexto

A melhor experiência do cliente é fácil. Os clientes não querem ter 

dificuldade para entrar em contato com você e estão certíssimos em 

relação a isso. A conveniência é uma questão de experiência do usuário: 

é fácil para eles conseguir ajuda? Os clientes precisam procurar pelo link 

para o suporte lá no rodapé ou a opção está bem visível no aplicativo ou 

na página onde eles estão navegando? 

Dependendo do seu setor, a escolha de alguns canais é óbvia. Se a base 

da sua empresa estiver na internet, você vai oferecer algum tipo de 

suporte online, como email ou chat em tempo real. Agora, dê um passo 

adiante e faça a seguinte pergunta: Você ofereceu suporte online fácil de 

encontrar e uma forma rápida de conseguir ajuda em tempo real? A 

resposta para esta pergunta pode ser a diferença entre oferecer suporte 

por email, telefone e chat em tempo real ou talvez o chat em tempo real e 

outra opção. Todos nós já sofremos com falhas tecnológicas, então é bom 

incluir um canal que não exija um laptop ou navegador da Web em caso 

de urgência. Pode ser algo simples como deixar os clientes enviarem uma 

mensagem urgente por SMS ou qualquer outra medida que os conecte a 

uma pessoa em tempo real.

Toda interação do cliente tem uma história. Os clientes tomam decisões 

sobre o canal com base em sua idade, dados demográficos e no tipo de 

problema que estão enfrentando. O email ou autoatendimento podem ser 

ideais para uma pergunta que não é urgente, mas se o problema envolve 

trocar um terno ou vestido a tempo para um casamento, quase 

certamente vai envolver o telefone ou chat em tempo real. Da mesma 

forma, se você é uma empresa de tecnologia B2B e está enfrentando 

problemas técnicos, bugs ou falhas no sistema, certamente vai querer ir 

direto aos problemas conhecidos e agir para resolvê-los. A melhor forma 

de aborrecer ainda mais um cliente furioso é fazê-lo esperar pelo suporte.

Reservar um tempo para analisar os tipos de perguntas mais frequentes, 

além de observar a idade e a localização dos seus clientes pode ser 

esclarecedor. As práticas recomendadas do setor podem orientar você a 

oferecer um determinado canal, mas se você tiver uma imensa base de 

clientes que prefere os dispositivos móveis, o seu suporte terá que 

priorizar esse canal.
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Complexidade

Custo

A complexidade do problema é outro fator. As perguntas técnicas que 

exigem solução podem ser atendidas de modo mais eficiente por um 

canal em tempo real, como o telefone ou chat, enquanto perguntas sobre 

funções do seu software podem ter uma resposta mais adequada por 

autoatendimento ou email, onde os usuários podem seguir instruções 

passo a passo em seu próprio ritmo. O primeiro passo é analisar o volume 

dos seus contatos e os tipos de problemas mais frequentes. Veja se há 

formas (ou formas melhores) de poupar tempo respondendo perguntas 

repetidas simples, seja usando respostas previamente escritas por email 

configurando um IVR, uma Central de Ajuda ou até um bot que use 

inteligência artificial.

A complexidade emocional também precisa ser avaliada. Talvez seja 

melhor encaminhar os problemas que gerem reações emocionais dos 

clientes para os canais em tempo real, onde um agente poderá gerenciar 

essa reação de modo mais eficaz. O mesmo pode ser dito para os 

problemas que levam os agentes a dar más notícias com frequência. 

Afinal, não se deve terminar um relacionamento por email. 

O custo é o C exclusivo da sua empresa. Embora você sempre deseje a 

satisfação do cliente em primeiro lugar, ninguém tem orçamento infinito. 

Dependendo do canal escolhido, talvez acrescentar ou ativar outro canal 

de suporte aumente os custos. Ao mesmo tempo, pense que os gastos 

feitos logo no início podem ser recuperados e até diminuírem com o 

tempo se você pensar a longo prazo. Para avaliar o custo de oferecer um 

novo canal também é preciso analisar o custo de não o oferecer em 

termos de impacto na fidelidade do cliente e novas compras. Uma boa 

estratégia omnichannel sempre oferece os canais certos, aumentando a 

satisfação do cliente, o tempo de resolução e a experiência do cliente 

como um todo.
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Há outra forma de escolher os canais: pense nos 

problemas comerciais que você está tentando 

resolver e em como substituir ou abrir um canal 

pode resolver desafios operacionais. 

 

Por exemplo, esses indicadores podem sinalizar 

que você não está implementando os canais 

certos: 

• Baixos índices de satisfação do cliente ou 
do agente

• Lentidão no tempo de resposta do agente ou 
listas extensas de pendências

• Troca muito grande de mensagens sem alcançar 
uma resolução

• Resposta às mesmas perguntas repetidamente

• Incapacidade de provar que você não é apenas 
um gerador de custos e que seus agentes estão 
contribuindo para as conversões feitas pelo 
cliente

03
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Melhorar a satisfação tem tudo a ver com a 

conveniência e com fornecer uma experiência 

otimizada para o cliente. Além disso, está 

provado que alguns canais resultam em índices 

maiores de satisfação do cliente. Segundo o 

Relatório de Benchmark da Zendesk, o chat 

em tempo real obtém os maiores índices de 

satisfação do cliente dentre os canais, com 

uma média de 92%.

Investir em autoatendimento também faz 

a diferença para a satisfação do cliente. 

A Forrester Research divulgou que a principal 

tendência para 2017 é aumentar e melhorar o 

autoatendimento em vez do suporte por 

telefone. Segundo a analista da Forrester Kate 

Leggett, “Clientes de todas as idades estão 

evitando usar o telefone e escolhendo o 

autoatendimento, tanto pela web quanto por 

dispositivos móveis, comunidades, agentes 

virtuais, chats automatizados ou chatbots como 

primeiro ponto de contato com a empresa”. 

Uma opção de autoatendimento bem 

planejada e com a manutenção em dia permite 

aos clientes resolver os próprios problemas em 

tempo real.

O contexto também afeta a satisfação do 

cliente. Se os seus clientes usam muito os 

dispositivos móveis ou se você tem um 

aplicativo, ele precisa oferecer a opção de 

ajuda, e você pode até pensar em acrescentar 

SMS ou aplicativos de mensagens aos canais 

de suporte. 

O suporte por email e telefone não deve ser 

descartado: o suporte por voz é um canal de 

contato importante, não importa onde a 

conversa tenha começado, e continua sendo 

a melhor forma de ter conversas urgentes ou 

delicadas que exijam uma pessoa do outro 

lado da linha. E o email continua sendo o 

melhor canal para problemas de alta 

complexidade que exigem instruções ou 

elementos visuais com várias etapas. Ele 

também pode gerar altos índices de satisfação 

do cliente, ainda mais se você usar ferramentas 

como a Previsão de Satisfação da Zendesk, 

que ajuda a identificar os contatos com risco 

de baixos índices de satisfação para que você 

tome medidas proativas e melhore a satisfação 

do cliente.

Aumentar  
a satisfação do cliente

“Vice-presidente de atendimento global ao 

cliente e operações de varejo da Fossil

Bernie Gessner

Queremos disponibilizar o maior número possível de 
canais para os nossos clientes. A Zendesk nos dá um 
sistema em que o cliente pode interagir conosco da 
forma como desejar e, a partir daí, podemos atendê-lo 
até chegar a uma solução.

Chat

Autoatendimento

SMS/aplicativos de mensagens

Voz

Suporte inserido

Canais que aumentam a satisfação do cliente:

https://www.zendesk.com.br/company/press/zendesk-benchmark-live-chat-drives-highest-customer-satisfaction/
https://www.zendesk.com.br/company/press/zendesk-benchmark-live-chat-drives-highest-customer-satisfaction/
https://www.zendesk.com.br/company/press/zendesk-benchmark-live-chat-drives-highest-customer-satisfaction/
https://www.zendesk.com.br/company/press/zendesk-benchmark-live-chat-drives-highest-customer-satisfaction/
http://blogs.forrester.com/kate_leggett/17-01-30-top_trends_for_customer_service_in_2017_operations_become_smarter_and_more_strategic
http://blogs.forrester.com/kate_leggett/17-01-30-top_trends_for_customer_service_in_2017_operations_become_smarter_and_more_strategic
http://blogs.forrester.com/kate_leggett/17-01-30-top_trends_for_customer_service_in_2017_operations_become_smarter_and_more_strategic
https://www.zendesk.com.br/explore/satisfaction-prediction/
https://www.zendesk.com.br/customer/fossil/


Busque o melhor resultado 10

Convencer os chefões a investir na melhoria do 

atendimento ao cliente é difícil quando existe a 

percepção de que o atendimento ao cliente é 

apenas um “poço de despesas”. Você sabe 

que os seus agentes de atendimento fornecem 

uma experiência de qualidade ao cliente e 

influenciam futuros negócios, seja 

conquistando um cliente ou impedindo que ele 

vá embora, mas é algo difícil de quantificar.

A boa notícia é que o suporte proativo é uma 

forma de provar que a sua equipe está 

aumentando os lucros. Estudos mostram que é 

três vezes mais provável que os clientes façam 

uma compra após uma abordagem proativa 

pelo chat em tempo real e um relatório de 2017 

da Forrester descobriu que o chat aumenta as 

conversões em 29%. Ao incorporar o chat à 

página de finalização da compra, ou até 

mesmo à página de erro 404, os agentes têm a 

oportunidade de interagir com o cliente antes 

que ele abandone o carrinho ou o site. Os 

locais onde a sua empresa perde clientes são 

perfeitos para colocar um widget de chat em 

tempo real.

Qualquer canal que promova a interação entre 

as pessoas em tempo real usando ferramentas 

capazes de analisar o resultado dessas 

interações conseguirá influenciar mais as 

decisões de compra. A mensagem por SMS 

pode ser outra forma prática de motivar o 

cliente. Além disso, é claro que a o canal de 

voz sempre será persuasivo (por exemplo, 

“Precisa de ajuda para terminar sua compra? 

Ligue para nós!”).

Aumentar os lucros

Chat

SMS

Voz

Canais que podem afetar os lucros:

“Diretor de experiência do cliente na Handy

Dylan Henry

Queremos estar em toda parte e em qualquer lugar 
onde o cliente possa entrar em contato conosco, 
ganhando a fama de que fornecemos uma resposta 
imediata, não importa o dia ou o horário. A Zendesk 
possibilita isso.

https://www.zendesk.com.br/resources/forrester-examines-potential-roi-zendesk/
https://www.zendesk.com.br/resources/forrester-examines-potential-roi-zendesk/
https://www.zendesk.com.br/customer/handy/
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É possível aumentar a eficiência e reduzir os 

custos operacionais usando canais de 

autoatendimento ou permitindo que os agentes 

atendam mais de um cliente ao mesmo tempo. 

É por isso que o chat em tempo real, os 

aplicativos de mensagem e as redes sociais 

são opções ideais para dar respostas rápidas.

O suporte por email também pode ser mais 

eficiente com as ferramentas certas. As macros 

(como são chamadas as respostas pré-criadas) 

economizam tempo. Organizar os tickets em 

visualizações pode ajudar os agentes a agilizar 

o andamento da fila. Outra opção é criar regras 

de negócios para encaminhar automaticamente 

os tickets aos departamentos certos e garantir 

o cumprimento dos seus contratos de nível de 

serviço. Os produtos de email, voz, chat e 

autoatendimento da Zendesk têm recursos que 

dão mais contexto aos agentes, que 

conseguem ver onde o cliente já procurou 

ajuda, em vez de precisar começar a conversa 

do zero. 

Dar um gás  
na sua eficiência

Chat

Autoatendimento

Email

Aplicativos de mensagens

SMS

Redes sociais

Canais que ajudam a dar um gás na sua 

eficiência:

“Gerente de produtos de suporte na Coursera

Mike Robichaud

Todos os produtos Zendesk são fundamentais para nós: 
do Chat ao Guide, passando pelas APIs do sistema de 
tickets de suporte.

https://www.zendesk.com.br/customer/coursera/
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Melhorar a satisfação 
dos agentes
Os bots são ótimos para lidar com o tipo de 

trabalho mecânico que é repetitivo e entediante 

para os agentes. O atendimento ao cliente 

pode ser um trabalho árduo e por isso os 

agentes gostam quando é possível automatizar 

tarefas que demandam tempo, energia e os 

afastam dos desafios mais interessantes. 

Quando você investe tempo na criação de uma 

base de conhecimento e no autoatendimento, 

pode evitar muitos tickets, liberando o tempo 

dos agentes para que resolvam problemas mais 

complexos. 

Também é preciso entender que o email pode 

ser mais trabalhoso para os agentes quando o 

contato não chega através de um formulário de 

ticket. Os formulários de ticket ajudam a coletar 

as informações certas dos clientes e permitem 

que você crie gatilhos e encaminhe 

automaticamente os tickets para o lugar certo. 

Em termos de satisfação do agente, o chat é 

eficaz e também aumenta a satisfação do 

cliente, mas, como o suporte por telefone, pode 

gerar desgaste emocional. Afinal, os agentes 

de suporte precisam estar “ligados”, 

enfrentando clientes que podem estar furiosos 

ou ser grosseiros. Por isso, a escolha de canais 

precisa incluir uma programação para que sua 

equipe possa atendê-los da melhor forma. 

Email

Autoatendimento

Chat  

Voz

Canais que melhoram a satisfação do agente:

Gerente de operações de suporte da 

Lightspeed “Dan Ross

Os produtos Zendesk nos permitiram fornecer um 
suporte melhor a todos os nossos clientes. A agilidade 
na implementação de novos recursos e fluxos de 
trabalho é crucial para o nosso sucesso.

https://www.zendesk.com.br/customer/lightspeed/
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Suporte omnichannel fácil com o Zendesk

A Zendesk pode ajudar você a fornecer suporte 

omnichannel fácil e eficiente em termos de 

custos. A família de produtos Zendesk é fácil de 

configurar e gerenciar, pois foi criada para 

funcionar em conjunto. 

Como todos os principais canais (independente-

mente de quais sejam) estão conectados, todos 

os agentes conhecem o cliente por trás do ticket 

e conseguem ver todo o histórico de suporte 

dele. O cliente não precisa se repetir sempre 

que entra em contato com você ou quando troca 

de canal. Além disso, é fácil ativar ou desativar 

canais em poucos cliques, agilizando os ajustes 

e o crescimento junto à sua base de clientes.

04
A solução omnichannel 
da Zendesk
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Email

O Zendesk Support é um produto fácil de usar, feito para que você personalize as ofertas de suporte 

como achar melhor. 

Com o Zendesk Support, você:

O suporte por email passa pelo Zendesk Support, sua central de 
tickets. Quando os clientes entram em contato com você pelo canal 
que escolheram, os agentes trabalham a partir de uma só interface 
e podem se concentrar no atendimento ao cliente rápido, pessoal e 
consistente.

• Dá mais contexto aos agentes 

personalizando as informações coletadas 

dos clientes usando formulários de 

solicitação dinâmicos 

• Cumpre seus objetivos de nível de 

serviço criando contratos de nível de 

serviço (SLAs) para garantir que as 

respostas sejam dadas no prazo esperado 

para cada canal  

• Personaliza o fluxo de trabalho usando 

regras de negócios e automações para 

garantir que nenhum ticket seja esquecido 

 

• Economiza tempo respondendo perguntas 

frequentes com macros (respostas pré-

escritas) que ficam à disposição de todos os 

agentes 

• Prevê o futuro ativando nosso recurso de 

análise preditiva. Quando falamos em 

prever o futuro, estamos nos referindo a 

levar a satisfação de cliente às alturas e 

reverter experiências potencialmente 

negativas.

“Diretor de suporte técnico na Shopify

 – Chris Wilson

O Zendesk é a ferramenta central, à qual 
conectamos tudo.

https://www.zendesk.com.br/support/
https://www.zendesk.com.br/customer/shopify/
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Telefone

O Zendesk Talk permite que sua equipe:

A voz humana é uma ótima ferramenta para resolver problemas, 
além de ser um canal que fomenta uma conexão com os clientes. 
O Zendesk Talk é um software de central telefônica integrado ao 
Zendesk Support, permitindo que as equipes de atendimento ao 
cliente forneçam suporte por telefone pela mesma plataforma que 
usam para gerenciar todos os outros canais.

• Mantenha o foco na conversa em vez do 

fluxo de trabalho com a criação 

automática de tickets, acesso a todo o 

histórico do cliente e registro preciso de 

chamadas para fins de avaliação e 

treinamento 

• Diminua as filas com IVRs flexíveis e o 

encaminhamento para grupos, permitindo 

que os clientes solicitem retorno de 

chamada ou mensagem de texto em vez 

de ficar na espera 

• Acompanhe e melhore a eficiência do 

suporte por telefone com ferramentas 

poderosas e fáceis de usar para relatórios, 

análise e monitoramento de agentes, que 

funcionam em todos os canais

• Melhore a experiência do cliente 

fornecendo um suporte otimizado e pessoal 

em todos os canais, podendo sair de um 

chat ou email para uma chamada telefônica, 

conforme necessário 

• Aumente ou diminua a oferta de suporte 

conforme necessário. Como o Talk é um 

sistema de VoIP incorporado nativamente 

ao Zendesk Support, a configuração leva 

poucos minutos e o agente só precisa de 

um computador, uma conexão à internet e 

um fone de ouvido com microfone.

Chefe da experiência do cliente, Taylor Stitch “Mina Aiken

O Zendesk Talk permite que nossa equipe forneça 
experiências excelentes à medida que a empresa 
cresce. Nossos agentes têm tudo o que precisam: 
histórico do cliente, detalhes do pedido e tickets 
anteriores em um só lugar, para fornecer suporte 
rápido e personalizado.

https://www.zendesk.com.br/talk/
https://www.zendesk.com/blog/taylor-stitch-multichannel-support/
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Chat em tempo real

Com o Zendesk Chat, você:

O chat em tempo real é um jeito rápido e eficaz de oferecer suporte 
e criar relações pessoais com os clientes. Para ajudar nisso, o 
Zendesk Chat é o produto integrado de chat que permite responder 
os clientes ou interagir de modo proativo, além de incluir o chat em 
qualquer parte do seu site e também no aplicativo.

• Atua em tempo real e recebe os clientes 

antes que eles peçam ajuda. A interação 

proativa por meio de gatilhos automáticos 

estimula a conversa e ajuda a reduzir o 

abandono do carrinho para os varejistas 

 

• Vai fundo nas métricas com a análise em 

tempo real do Chat, que mergulha nos 

dados de satisfação do cliente e 

desempenho do agente 

• Gerencia todas as conversas em um só 

painel, independentemente de o cliente 

estar conversando com você pelo laptop, 

celular ou aplicativo

• Ajuda vários clientes ao mesmo tempo e 

fica de olho na fila graças ao 

monitoramento de fila em tempo real 

• Cria uma experiência perfeita ao integrar o 

chat a qualquer página e também ao 

aplicativo usando o Web Widget do 

Zendesk 

• Oferece conteúdo da sua base de 

conhecimento antes de mandar um chat 

para o agente

“Gerente de operações globais na foodpanda

Jorge Vernetta

O chat em tempo real permite que os agentes 
gerenciem diversos chats simultaneamente, 
reduzindo o tempo de espera e melhorando 
a experiência dos clientes.

https://www.zendesk.com.br/chat/
https://www.zendesk.com.br/customer/foodpanda/
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Autoatendimento

Use o Zendesk Guide para:

O autoatendimento de qualidade começa por uma base de 
conhecimento atualizada, que permita aos clientes encontrar conteúdo 
facilmente a partir do contexto onde estão, seja navegando pelo seu site 
ou usando o aplicativo para dispositivos móveis. E o autoatendimento 
excepcional vem de uma base de conhecimento que fica mais inteligente 
com o tempo. O Zendesk Guide é a solução para suporte por 
autoatendimento que permite à sua equipe criar e refinar uma base de 
conhecimento que continua se aperfeiçoando. Além disso, o Answer Bot 
pode ser o primeiro a responder perguntas frequentes e simples.

“Chefe de soluções para parceiros na Expedia® 

Affiliate Network

Mike Cartwright

Investir em nossa base de conhecimento nos fez ver 
um declínio impressionante no número de solicitações 
de suporte recebidas. Os parceiros recebiam o que eu 
considero o melhor atendimento possível; ou seja, eles 
nunca tinham que abrir um ticket para começo de 
conversa.

• Criar um repositório central de 

conhecimento que pode ser acessado e 

utilizado por agentes novos e experientes 

a partir da interface em que trabalham. 

Depois de criado, é possível gerenciar e 

distribuir esse conhecimento a partir de 

um só lugar, facilitando a manutenção 

• Aperfeiçoar continuamente a sua base de 

conhecimento usando o aplicativo Captura 

de conhecimento, que permite aos 

agentes pesquisar, criar e marcar conteúdo 

para ser melhorado 

• Resolver tickets mais rapidamente no 

Zendesk Support usando as informações 

contextuais do Guide e garantindo que os 

agentes não mandem artigos já lidos pelo 

cliente 

• Medir a eficácia do seu conteúdo para ver 

o que está funcionando, o que precisa 

mudar e descobrir o que falta acrescentar

• Sugerir automaticamente artigos sobre o 

problema em questão enquanto o cliente 

espera o atendimento. O Answer Bot com 

inteligência artificial da Zendesk está ao seu 

dispor a fim de responder perguntas 

frequentes e fáceis, liberando os agentes 

para se concentrar nos problemas que 

exigem um toque humano.

https://www.zendesk.com.br/guide/
https://www.zendesk.com.br/answer-bot/
https://www.zendesk.com.br/customer/expedia/
https://www.zendesk.com.br/customer/expedia/
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Redes sociais

Você também pode usar o recurso Message do Zendesk Chat para:

Os consumidores passam muito tempo nas redes sociais e em 
aplicativos de mensagens como Facebook, Twitter, WeChat e outros. 
Quando você fala com os clientes pelos canais onde eles socializam, 
a interação se transforma em algo pessoal e intuitivo dentro do contexto 
e da conveniência da vida deles. 

Você pode ativar as interações nativas com o Facebook e o Twitter no 
Zendesk Support para transformar as mensagens ou publicações em 
redes sociais em tickets ou usar o recurso Message do Zendesk Chat 
para gerenciar diversos perfis de troca de mensagens em um só painel 
e alternar entre vários pontos no histórico de conversas do cliente. 

CEO, Spring Inc.

Alan Tisch “Os bots no Messenger são um exemplo excelente do 
desenvolvimento do comércio por conversação. 
A Spring está ansiosa para trabalhar com o Zendesk 
para fornecer aos usuários uma experiência de 
compras que integra perfeitamente um assistente de 
compras automatizado pessoal ao melhor atendimento 
ao cliente no estilo concierge do setor.

• Estender o seu alcance, levando o suporte 

para o Facebook e o Twitter, encontrando 

os clientes nas redes sociais onde eles 

mais interagem 

• Disponibilizar-se mais ao permitir que os 

clientes falem com você fora do horário de 

operação  

 

 

 

 

• Permitir que os agentes tenham 

independência, criando fluxos de trabalho 

melhores e relacionamentos mais pessoais. 

Ao vincular diversos perfis, você poderá 

encaminhar todas as conversas do cliente 

para uma central onde será gerenciada 

pelos agentes 

• Usar mais o bot ao levar perguntas do seu 

bot de chat para o Message quando o 

cliente quiser falar com um agente

https://www.zendesk.com.br/chat/message/
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O suporte que fica  
com o cliente

A melhor parte de oferecer um suporte omnichannel fácil é que ele 
está em qualquer lugar, em todos os dispositivos, onde o cliente 
estiver. Com os Embeddables do Zendesk, você pode incluir as 
funcionalidades do Zendesk em um aplicativo, site ou dispositivo 
por meio da nossa API, do Web Widget ou de SDKs para dispositivos 
móveis. Isso mantém a experiência consistente para os clientes e 
aumenta a eficiência do seu trabalho.

• Reduza os atritos com os clientes ao falar 

com eles onde estiverem, seja no 

aplicativo, em qualquer site ou dispositivo 

• Apresente as informações no idioma 

certo com base nas configurações do 

navegador do cliente 

• Mantenha a consistência da marca ao 

oferecer um suporte contínuo em vários 

dispositivos e sistemas operacionais 

• Seja mais eficiente e evite tickets incluindo 

a sua base de conhecimento no aplicativo 

ou web widget

“VP de sucesso do cliente da Acquia

Will O’Keeffe

A robustez da API do Zendesk nos permitiu personalizar 
a experiência das nossas equipes e clientes. Ela se 
integrou facilmente aos grandes sistemas que já 
estavam instalados.

https://www.zendesk.com.br/embeddables/
https://www.zendesk.com.br/customer/acquia/
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Suporte omnichannel fácil com o Zendesk

É claro que não existe uma fórmula mágica para 

o sucesso do suporte omnichannel. O sucesso 

está relacionado à criação de uma estratégia 

omnichannel que atenda às necessidades dos 

clientes.
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Mais canais, mais soluções: 
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ao sucesso
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Suporte omnichannel fácil com o Zendesk

 ☐ Onde os clientes podem acessar o suporte  

 no seu site hoje? 

 ☐ Onde você gostaria que eles acessassem  

 o suporte no futuro? 

 ☐ Os clientes têm alguma opção de  

 autoatendimento? 

 ☐ Há alguma forma de chamar uma pessoa e 

  obter atendimento rápido, em tempo real? 

 ☐ Com a sua solução atual, é possível  

 reconhecer o cliente e o histórico de  

 suporte se ele entrar em contato usando  

 dois canais diferentes?

 ☐ Quanto do seu volume de atendimento  

 exige resolução de problemas e várias  

 interações com os agentes? 

 ☐ Quanto desse volume precisa ser atendido  

 rapidamente? 

 ☐ Existem perguntas que poderiam ser  

 automatizadas ou resolvidas pelo  

 autoatendimento?

 ☐ Você está oferecendo os canais mais  

 fáceis e eficientes aos clientes? 

 ☐ Abrir um canal mais caro poderá reduzir  

 o volume de solicitações nos outros  

 canais? 

 ☐ Um canal mais caro poderia aumentar  

 a satisfação do cliente? 

 ☐ Você poderia minimizar o custo de  

 um novo canal incluindo ou aumentando  

 as opções de autoatendimento ou ainda  

 automatizando respostas para perguntas  

 frequentes?

 ☐ Quem são os seus principais clientes,  

 qual a idade deles e onde eles moram?  

 Como isso afeta a sua oferta de canais  

 de atendimento? 

 ☐ Que tipo de problemas ou perguntas os  

 clientes apresentam com mais frequência? 

 ☐ Existem perguntas que poderiam ser  

 automatizadas ou resolvidas pelo  

 autoatendimento? 

 ☐ Há algum jeito de receber ajuda imediata  

 e em tempo real de uma pessoa? 

 ☐ Os clientes podem acessar os canais  

 de suporte do seu site ou aplicativo  

 para dispositivos móveis?

Conveniência:

Complexidade: Custo:

Contexto:

Use esta lista para fazer as perguntas 
certas para manter o cliente no centro 
do processo decisório.

O conjunto ideal de canais para os seus clientes e a sua empresa otimizará suas operações e não 

será um peso. Você vai fornecer um atendimento melhor, mais rápido e mais pessoal, direcionando 

os clientes ao canal certo para resolver o problema.



As soluções omnichannel da Zendesk permitem 
que você fale com o cliente onde ele estiver 
e forneça uma experiência consistente. 
Os canais estão conectados, fazendo com que 
as conversas sejam contínuas, os agentes 
sejam mais produtivos e você consiga obter 
informações valiosas sobre o cliente para 
compartilhar com toda a empresa. 

Ao usar uma abordagem omnichannel, os 
clientes resolvem os problemas com mais 
facilidade e você pode implementar 
rapidamente os canais de que precisa agora, 
ficando pronto para oferecer suporte por novos 
canais à medida que a empresa cresce e os 
clientes aumentam. 

Para obter mais informações sobre o suporte omnichannel, agende 

uma demonstração em http://www.zendesk.com.br/demo

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

