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Não importa qual o tipo ou o horário de operação da sua

A resposta simples é: sim, você precisa. E este guia vai

empresa: sua porta está sempre aberta. Atualmente, os

explorar exatamente isso. Os clientes querem entrar em

clientes fazem perguntas a qualquer hora do dia ou da

contato com as empresas de várias formas e esperam que

noite e esperam ser respondidos (desde que não demore

cada interação com a marca seja consistente com as

muito). Isso é feito de diversas formas. Às vezes, o cliente

conversas que teve antes e as que terá depois. Portanto,

está mexendo no celular em uma fila. Em outros momentos,

além de oferecer suporte em mais de um canal, os clientes

ele está no computado do trabalho, concentrado em outras

esperam uma experiência fluida, em que cada canal se

tarefas. Há também os momentos em que o problema do

conecta ao próximo e todos os agentes sabem que canais

cliente é urgente e exige uma resposta imediata.

já foram utilizados pelo cliente.

A menos que você tenha limitado as opções de canais, é

É isso que o suporte omnichannel oferece. Os clientes

o cliente quem determina a melhor forma de interagir com

podem interagir da maneira que desejarem e você pode

você, de acordo com as necessidades e preferências dele.

gerenciar vários canais tranquilamente. Uma estratégia e

Isso representa um desafio para a maioria das empresas:

solução de suporte omnichannel permitem muito mais do

como antecipar os canais que o cliente vai querer ou dos

que apenas atender às expectativas do cliente: você

quais vai precisar? E como determinar se esses canais

poderá personalizar cada interação. Faz toda a diferença

serão eficientes para a sua organização? Você pode até

dizer “Olá, eu vi o email que você mandou hoje de manhã”.

questionar se realmente precisa oferecer suporte em
vários canais.
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Se você se interessou por isso, continue lendo
para saber:
•

O que o suporte omnichannel oferece

•

Como a estratégia omnichannel pode beneficiar sua empresa

•

Que fatores determinam as preferências de canal

•

Como criar uma estratégia omnichannel que leve em conta
todos os canais simultaneamente

O desafio: gerenciar vários canais
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O desafio

Gerenciar
vários canais

Empresas novas ou menores costumam enfrentar um dilema para
escolher e gerenciar seus canais. A quantidade de canais de
comunicação disponíveis e que podem ser acessados em vários
dispositivos pode ser avassaladora. A opção mais óbvia seria escolher
um ou dois canais e concentrar todos os contatos dos clientes neles.
As empresas maiores e mais maduras, por sua vez, enfrentam desafios
igualmente maiores. Depois de criada a estrutura inicial, adicionar
suporte por meio de um novo canal exige uma mudança de
infraestrutura. A solução para isso costuma levar à compra de uma nova
ferramenta, que não está conectada aos sistemas e ferramentas já
utilizados.
É em períodos de crescimento de vendas ou reorganização da
experiência do cliente que surgem as perguntas sobre canais,
justamente quando você está recebendo mais solicitações do que
nunca. Você já deve ter feito perguntas difíceis como estas:

• Qual é a quantidade certa de canais para suporte?
• Que canais os clientes desejam?
• Quando devo adicionar esses canais? E em que ordem?
• Como posso colocar pessoas para atender a esses canais
e prever mudanças no volume de atendimentos?
• Como alocar os agentes? Eles ficarão dedicados a um canal ou
cuidarão de vários?
• Como garantir a consistência entre os canais?

Guia sobre suporte ao cliente omnichannel
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Pense no alcance do canal
Cada canal usado pelos clientes para interagir com sua empresa terá
uma quantidade diferente de solicitações, portanto é importante pensar
na eficiência dos seguintes tipos de comunicação:

Um para um

Um para muitos

Muitos para muitos

Um agente de suporte ajuda
um cliente por vez.

Um agente de suporte ajuda
vários clientes ao mesmo tempo.

Oportunidade para agentes e
clientes participarem de uma
conversa mais ampla e se
ajudarem mutuamente.

• Atendimento básico
em lojas físicas
• Telefone
• Chat por vídeo

• Email
• Formulário web
• Chat em tempo real

• Fóruns online

• SMS

• Sites de avaliação
e análise

• Aplicativos de mensagens

• Redes sociais

• Redes sociais

• Comunidades de
clientes

• Central de Ajuda com
autoatendimento
• Bots

Embora o suporte costume ser do tipo um para um, ainda não seguimos
uma progressão simples e linear rumo ao suporte do tipo muitos para
muitos. Atualmente, os três tipos de comunicação são relevantes e
atendem aos clientes simultaneamente.
Em vez de permitir que a proliferação desses canais sobrecarregue ou
fragmente suas operações de suporte, você pode aproveitá-los para
melhorar a eficiência da sua organização. Por exemplo, alguns canais que
entram na categoria muitos para muitos podem ajudar a evitar
solicitações e liberar tempo para que os agentes cuidem dos problemas
mais complicados dos canais do tipo um para um.

Não esqueça da
estratégia para
dispositivos móveis
Ao planejar sua estratégia de canais, é preciso decidir: ela também
funciona em dispositivos móveis? Não é novidade que os clientes
estão usando cada vez mais os dispositivos móveis. Por isso, alguns
canais podem ser melhores para os clientes que preferem esses
aparelhos, como SMS ou Facebook Messenger.
Se a sua empresa ou serviço oferece um aplicativo, veja se consegue
fornecer a mesma experiência de suporte e os mesmos canais pelo
aplicativo e pela web. Oferecer suporte dentro do aplicativo melhora
a experiência do cliente porque não será preciso sair do aplicativo e
procurar ajuda no navegador do dispositivo móvel.
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Os benefícios
da estratégia
omnichannel
Mais canais oferecem mais oportunidades de se conectar aos clientes
onde eles esperam que você esteja. Em vez de oferecer uma
abordagem desarticulada entre várias ferramentas e canais, a estratégia
omnichannel integra todos os canais e dá opções ao cliente, mantendo
todas as conversas conectadas através de uma central e de um
histórico compartilhado.
Entre os benefícios do suporte omnichannel está a possibilidade de
reduzir o número de contatos que exigem presença humana,
melhorando a eficiência, aumentando as oportunidades de vendas e
também a satisfação do cliente, além de impulsionar o crescimento a
longo prazo atuando sobre a fidelidade do cliente.

Use o autoatendimento
para evitar contatos
Um dos principais benefícios do suporte multicanal é usar as opções de
autoatendimento para evitar o excesso de contatos individuais, além de
reduzir o volume de contatos provenientes dos canais mais caros. Os
consumidores que desejam resolver problemas sozinhos esperam
encontrar em seu site opções de autoatendimento relevantes e
atualizadas, como uma central de ajuda.
De acordo com uma publicação de 2016 da Forrester, o autoatendi
mento está em alta, tanto pela internet como pelos dispositivos móveis.
O uso de centrais de ajuda ou perguntas frequentes em sites
corporativos aumentou de 67% em 2012 para 81% em 2015 entre
adultos que usam a internet nos EUA.
Guia sobre suporte ao cliente omnichannel
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Exemplo do cliente

A Evernote criou uma central de ajuda usando o Zendesk Guide. Essa central
ajuda a Evernote a atender sua imensa base de clientes freemium, sendo
fundamental para reduzir o volume de tickets. Com o Zendesk Guide, a
Evernote conseguiu uma taxa de deflexão de tickets de 17%.

Aumente
as oportunidades
de vendas

Melhore
a satisfação
do cliente

As interações de suporte fornecem às empresas informações
valiosas sobre os clientes, então quanto mais interações de
suporte você tiver, mais dados serão coletados e usados para
gerar mudanças em sua empresa.

Alguns canais levam naturalmente a maiores índices de satisfação.
O telefone e o email são canais reativos, que os clientes geralmente
usam quando já têm um problema.

Contudo, para fazer isso é fundamental conseguir armazenar
as interações entre os canais em uma solução unificada e
garantir que os valiosos feedbacks e dados do cliente sejam
compartilhados com outras equipes ou departamentos, como
vendas, marketing e produtos. Além disso, os canais de
interação proativa, como o chat em tempo real, são
excelentes oportunidades para ajudar outras equipes a
adotar uma atitude de crescimento e identificar melhor as
oportunidades para reter clientes e vender novos produtos ou
serviços.
Lembre-se também de um aspecto singular das redes sociais:
a oportunidade para construir um bom relacionamento com
o cliente acontece em público, oferecendo a chance de
influenciar positivamente uma rede mais ampla de
consumidores.
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Claro que um excelente índice de satisfação é consequência de
uma interação excelente, mas a facilidade com que o cliente acessa
a ajuda também influencia nisso. Este é um dos motivos que levam
o chat em tempo real a sempre ter os maiores índices de satisfação
do cliente.
O chat em tempo real tem a vantagem de ser reativo quando o
cliente tem um problema, além de ser um jeito fácil de tirar dúvidas
antes da venda. O chat em tempo real também pode ser proativo,
ajudando a combater o abandono de carrinho ou se oferecendo
para auxiliar o cliente antes que ele precise buscar ajuda. Um
widget de chat que ofereça conteúdo de autoatendimento pode
fazer a diferença e ajudar o cliente a tirar dúvidas antes mesmo de
se conectar a um agente.

Os benefícios da estratégia omnichannel
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Impulsione
o crescimento
a longo prazo com
a fidelidade do cliente
Quanto maior for a concorrência de
uma empresa e mais opções os
clientes tiverem, mais difícil será
manter a fidelidade desses clientes.
Essa é a realidade atual.
A fidelidade é consequência de uma visão a longo prazo,
em vez de vitórias rápidas obtidas por meio de ofertas
como descontos no preço dos produtos ou serviços.
O cliente fiel confia na capacidade da sua empresa de
resolver os problemas quando eles aparecem. Se a
interação é fácil e os clientes conseguem ajuda quando
precisam, eles passam a defender a marca. E os defensores
da marca gastam mais, além de comprar com maior
frequência da sua empresa, ajudando a divulgá-la para
outras pessoas. A fidelidade gera um tipo de marketing e
de publicidade que não tem preço.
Os clientes esperam cada vez mais das empresas com as
quais interagem, e a tendência é que a lacuna entre
empresas que escutam e fornecem uma ótima experiência
aos clientes e as que não o fazem continue a aumentar.
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Tendências para canais

O SLA impulsiona as
preferências de canais

Os motivos que levam um cliente a escolher um determinado canal
podem variar. Ele pode escolher o canal mais conveniente no momento
ou preferir um determinado canal com base na urgência ou
complexidade do problema. Alguns clientes sempre procuram o
telefone porque gostam de falar com outro ser humano, enquanto
outros preferem mandar a pergunta por email. Tudo depende das
opções que o cliente tem ao seu dispor. Também é preciso analisar
outros fatores, pois a expectativa em relação ao tempo de resposta ou
à experiência anterior com um determinado canal pode afetar as
escolhas do cliente no futuro.
A questão é: a escolha dos seus canais de suporte precisa ser motivada
pelos dados. Podemos compartilhar a pesquisa, no entanto, só você
conhece os seus clientes. Quanto mais você aperfeiçoar a solução de
análise do software para entender como e quando os clientes
interagem com você, maior será a facilidade para tomar decisões
relacionadas aos canais.
Uma pesquisa realizada pela Loudhouse revelou que o telefone ainda
é o principal canal usado pelos clientes para interagir com as
organizações em busca de atendimento. Isso acontece porque os
clientes acreditam que o suporte por voz é o jeito mais rápido de
resolver problemas. Por exemplo, dois terços dos clientes que
responderam à pesquisa (66%) esperavam uma resolução imediata por
telefone, enquanto 81% esperavam uma solução por meio das redes
sociais em até duas horas.
Os resultados sugerem que a expectativa dos clientes em relação aos
SLAs é o que mais influencia a “preferência” por determinados canais
de comunicação.

Guia sobre suporte ao cliente omnichannel

Tendências para canais: o SLA impulsiona as preferências de canais

10

A qualidade
Quando o telefone toca da experiência
e você não atende
é importante
A Loudhouse também descobriu que a preferência pelo telefone
está caindo, enquanto o uso de outros canais aumenta. Mesmo
assim, o suporte por voz ainda é um sistema confiável em caso de
emergência. A pesquisa concluiu que 54% dos clientes tentam usar
o telefone pela segunda vez, se a primeira chamada não for
atendida. Quando um email não é respondido, 71% dos clientes
tentarão telefonar. Quando não há resposta por uma rede social,
55% dos clientes tentam o suporte por telefone.

Estas descobertas sugerem que os clientes
não desejam abandonar o suporte por voz,
mas os números indicam que eles não
querem depender apenas dele.

Guia sobre suporte ao cliente omnichannel

Voltando para a ideia de que a preferência do cliente por um canal
depende da qualidade da experiência, a pesquisa também mostra
que 91% dos clientes usariam uma base de conhecimento ou central
de ajuda se o conteúdo fosse adequado às necessidades deles.
Os clientes querem fazer buscas em seu site do mesmo modo que
fazem na internet, onde conseguem encontrar com facilidade as
respostas para as dúvidas mais comuns. Mas uma seção estática de
perguntas frequentes não tem mais vez. As bases de conhecimento
de hoje são otimizadas e personalizadas para responder às
pesquisas dos clientes com artigos de ajuda relevantes, e a solução
omnichannel identifica os artigos de ajuda consultados pelo cliente
para que os agentes não indiquem conteúdo repetido.

Coloque a sua estratégia omnichannel para funcionar
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Coloque a sua
estratégia omnichannel
para funcionar
Os clientes querem um suporte omnichannel, mas podem ser bastante
críticos quanto ao suporte recebido em todos os canais oferecidos. Para
que o suporte omnichannel seja eficaz, os agentes precisam de uma
solução que ajude a gerenciar fatores como o volume e os SLAs entre os
canais.
Além disso, a sua estratégia de suporte omnichannel não exige (ou pelo
menos não deveria exigir) que você ofereça todos os canais ao mesmo
tempo, especialmente se não tiver recursos para isso. O que ela exige é
uma estratégia de dimensionamento. Planeje-se para o crescimento futuro
desde o início, escolhendo uma solução que permita ativar e desativar os
canais conforme desejar, sem ter que reconstruir ou reconfigurar sua
infraestrutura de suporte.

Guia sobre suporte ao cliente omnichannel
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Habilite a comunicação
entre os canais
Sem uma ferramenta unificada, você corre o risco de ver a jornada
contínua do cliente como interações isoladas. Esse costuma ser um
problema tecnológico frequente: o sistema de chat não conversa com
o sistema de gerenciamento de tickets e a desorganização do suporte
deixa o cliente frustrado. Por isso, é importante que os dados sobre as
interações do cliente viajem entre os canais com a mesma facilidade que
o cliente faz isso.
A solução omnichannel dá independência aos clientes para que eles se
comuniquem pelo canal mais adequado e permite que eles naveguem
organicamente entre os canais conforme necessário, sem interromper
o fluxo da conversa. Este processo pode ficar ainda mais simples ao
escolher uma solução que permita incluir ou integrar todas as interações
entre os canais em uma só visualização, fornecendo uma visualização
completa do cliente.
Uma solução omnichannel deve permitir que clientes e agentes naveguem
entre os canais, acessando o histórico de contatos do cliente com a sua
empresa, os scores de satisfação anteriores e as pesquisas que o cliente
fez em seu site ou central de ajuda antes de enviar um ticket.

O ponto perfeito entre o
monitoramento e a interação
Por mais que centralizar e integrar os diversos canais de suporte traga
benefícios, também é importante reconhecer que cada canal tem suas
características e exige estratégias e tratamentos individuais.
Pense no nível de proatividade que você deseja ou se vale a pena
fornecer apenas suporte reativo. Com que frequência você vai monitorar
as redes sociais? Quais são suas expectativas em relação ao tempo de
resposta a um email e a uma publicação do Facebook? Você configurará
alertas e regras de negócios para ajudar os agentes a cumprirem metas
de tempo de resposta? Suas equipes de marketing, redes sociais e
suporte trabalharão juntas para engrandecer a experiência, se
correspondendo de maneira consistente por todas as comunicações da
marca, seja por respostas automáticas por email e IVRs ou respostas
personalizadas? As regras de interação da sua empresa estão
diretamente relacionadas à identidade da sua marca. Uma solução
omnichannel deve permitir que clientes e agentes naveguem entre os
canais, acessando o histórico de contatos do cliente com a sua empresa,
os scores de satisfação anteriores e as pesquisas que o cliente fez em
seu site ou central de ajuda antes de enviar um ticket.
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Mantenha-se humanizado,
equilibrando as opções
de autoatendimento e o suporte
em tempo real
Ainda que o suporte por email e o autoatendimento geralmente resolvam
os problemas dos clientes, é crucial fornecer um canal em tempo real,
como chat, telefone ou até mesmo Twitter. Aumentar o suporte em tempo
real enquanto oferece opções de autoatendimento pode não parecer
intuitivo. No entanto, quanto mais os clientes puderem resolver seus
problemas na web, maior será a relevância do suporte em tempo real.
Os clientes precisam ter acesso a uma pessoa quando não conseguirem
resolver o problema através do autoatendimento e não puderem esperar
uma resposta por email. O toque pessoal não pode ser subestimado.
Lembre-se do estudo da Loudhouse, no qual foi descoberto que os
consumidores voltam ao suporte por telefone quando a primeira tentativa
de obter ajuda não dá certo.
Por mais que o suporte em tempo real seja caro e exija tempo, é uma das
rotas mais eficientes para a resolução de problemas e a satisfação do
cliente. Por isso vale a pena oferecer vários canais, para manter o suporte
em tempo real utilizando menos agentes de suporte. Essa estratégia é
mais eficaz em termos de custos e dá mais tempo aos agentes
experientes para se dedicar aos clientes que mais precisam de ajuda.
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O resultado

Mais canais
aumentam
a inteligência

A solução omnichannel ideal permite que sua empresa seja

Com a solução omnichannel certa, as interações ficam

onipresente quando e onde o cliente deseja, além de

mais simples para o agente, pois todos os dados do

concentrar tudo o que a empresa sabe sobre ele em um só

cliente estão concentrados em um só lugar. Com mais

lugar.

contexto e o histórico de suporte ao cliente à
disposição, os agentes podem decidir a melhor

Embora uma estratégia de suporte omnichannel sirva para

resposta, diminuindo o tempo de resolução. Do ponto

equilibrar o volume de atendimentos entre os canais, não

de vista do cliente, uma solicitação feita através de

se trata de um exercício de realocação. Na verdade, a

qualquer canal resulta em uma experiência de suporte

solução omnichannel expande a amplitude e o alcance do

contínua, consistente e mais pessoal.

suporte, permitindo melhorar a experiência do cliente de
modo organizado e sustentável. Ela garante que você

Ao escolher a solução certa para a sua empresa,

nunca terá o clássico problema no qual a mão direita não

monte a estratégia ao redor da criação, manutenção

sabe o que a esquerda está fazendo. Além disso, quando

e integração de novos canais de suporte. Não basta

você consegue encontrar os clientes onde eles estão ou

abrir a porta; deve haver alguém lá para cumprimentar

querem estar, pode antecipar o comportamento deles e

o cliente. Enquanto você estimula a conversa, também

interagir de modo proativo.

abre a sua empresa para relacionamentos e melhores
e mais longos com os clientes.

Conheça a solução omnichannel com a
Zendesk: zendesk.com.br/omnichannel

