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Você já deve ter ouvido o termo 
“omnichannel” em reuniões 
e conferências, mas talvez 
desconfie de que ele seja só 
uma modinha ou de que não 
seja viável fora das salas de 
reunião. 

Suporte ao cliente 
omnichannel desmitificado
5 mitos desmascarados

Você prefere focar nas necessidades imediatas dos clientes e 

nem sabe se esse tema é tão importante assim para se tornar 

uma prioridade.

Porém, se os clientes relatam um problema em seu produto, 

você busca uma maneira de resolvê-lo para não perder 

espaço para a concorrência. E, se os clientes enviassem 

emails ou ligassem todos os dias com as mesmas perguntas, 

você certamente daria um jeito de respondê-las o mais rápido 

possível para não perder essa fidelidade que trabalhou tanto 

para conquistar.

Na verdade, o que os clientes querem mesmo é um suporte 

otimizado, mas isso não é dito com todas as letras. Este 

whitepaper vai ajudar você a entender exatamente o que os 

clientes precisam, além de mostrar as soluções e os parceiros 

certos para você trilhar o caminho do sucesso.

De acordo com nossa análise de 2017 sobre as mudanças de 

expectativa do cliente, cerca de 61% dos clientes relatam 

maior impaciência com um atendimento ao cliente ruim do 

que há cinco anos. A forma, o momento e o local em que você 

oferece informações sobre seus produtos e serviços, além do 

modo como resolve problemas, são muito importantes para 

os clientes. Portanto, o omnichannel é ideal para atendê-los, 

a qualquer hora e em qualquer lugar.

Se ainda estiver em dúvida, vamos desconstruir cinco mitos 

comuns sobre o suporte omnichannel para mostrar a líderes 

de atendimento ao cliente como você que ele não é conversa 

para boi dormir.

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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Omnichannel é só um 

chavão do setor. Meus 

clientes não esperam isso 

e não vejo razão para 

implantar uma nova 

plataforma.

Mesmo que não usem essa palavra, os clientes querem suporte omnichannel 

toda vez que precisam explicar o mesmo problema do zero a um novo agente. 

E eles afirmam isso em alto e bom som quando precisam cancelar um pedido, 

frustrados, no meio da transação, porque o suporte contextualizado em tempo 

real não estava disponível onde e quando eles precisavam.

Segundo dados do Benchmark do Zendesk, um índice coletivo de interações 

de atendimento ao cliente com participação de 45.000 empresas de 140 países, 

o email e o formulário web ainda são os principais responsáveis pela maior fatia 

de tickets das empresas. Mas em termos de volume de tickets e de número de 

usuários, o chat, o telefone e o Facebook foram os canais que tiveram o 

crescimento mais rápido, ultrapassando os convencionais. O que faz sentido, 

visto que a maioria dos clientes que abriu vários tickets usou diferentes canais 

para isso. E embora cada um tenha suas preferências em relação a canais de 

suporte, os clientes afirmam que trocariam seu canal favorito por outro que 

resolvesse os problemas mais rapidamente. 

Além das preferências, os clientes também têm expectativas de atendimento 

diferentes para cada canal de suporte. Por isso as empresas precisam entender 

como, quando e por que os clientes escolhem um determinado canal de 

interação, para garantir que as expectativas deles sejam atendidas em todas as 

situações.

Por exemplo, os clientes tendem a usar o autoatendimento como primeiro 

ponto de contato, com 76% preferindo essa opção às alternativas, de acordo 

com nossos dados de Benchmark. Cada vez mais os clientes esperam falar com 

um agente apenas se não conseguirem resolver uma dúvida por conta própria 

pela Central de Ajuda.

Com emails e formulários web, os clientes esperam uma resposta em tempo 

hábil, mas não imediata. Já com o chat em tempo real, a expectativa é 

justamente essa, por isso o tempo da primeira resposta precisa ser muito mais 

rápido. Os agentes de atendimento por telefone e IVR, por outro lado, precisam 

estar preparados para encarar interações longas, pois os clientes ainda 

recorrem ao suporte por telefone quando têm um problema mais complicado e 

urgente para resolver.

As empresas tendem a usar a mesma abordagem de implantação dos canais: 

primeiro, lançam os canais assíncronos, como email e formulário web e, em 

seguida, implantam uma plataforma de autoatendimento. No primeiro mês de 

uso do Zendesk, a maioria das empresas de nossa amostra começa a examinar 

como os canais em tempo real podem melhorar ainda mais a interação com os 

clientes. Assim, mesmo que os clientes não usem o termo omnichannel, isto é 

certo: a novidade veio para ficar.

Mito nº 1: 
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Canais de contato 

diferentes devem 

permanecer separados 

porque são distintos.

A fragmentação do suporte não é boa para os agentes, para a equipe nem para 

os resultados. Ela é cara e dificulta o dimensionamento. Se você utiliza um 

fornecedor para o suporte por telefone e outro para o chat em tempo real, seus 

agentes não têm um registro unificado do histórico de dúvidas do cliente, o que 

gera uma experiência negativa para ambos. 

Entre as empresas do nosso Benchmark, aquelas que utilizam uma solução 

omnichannel integrada têm desempenho melhor do que as que oferecem 

um número limitado de canais ou que operam canais isolados. No omnichannel, 

os clientes gastam menos tempo esperando por respostas, resolvem seus 

problemas mais rapidamente e são menos propensos a exigir acompanha-

mento do problema. Descobrimos que o Twitter, o SMS e o chat diminuem o 

tempo de espera dos clientes, reduzindo-o em 22% no caso do Twitter e em 

cerca de 16% no caso de SMS e chat.

Na era do omnichannel, o segredo é contratar agentes adaptáveis, versáteis, 

capazes de executar diversas tarefas e trabalhar em diferentes canais 

diariamente. De acordo com a Dimension Data, dois terços das empresas têm 

agentes com diversas habilidades em diferentes canais de contato. Além disso, 

entre as empresas do Benchmark do Zendesk, o número médio de agentes 

que trabalham de forma multitarefa triplicou desde janeiro de 2017. Fica a dica: 

unificar o suporte é de longe a melhor abordagem comercial para as equipes 

de suporte e para os clientes.

Mito nº 2: 
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Mais canais (principal

mente em tempo real) = 

mais problemas, mais 

funcionários, mais $$$.

Examinamos como empresas orquestraram a implantação de seus canais para 

diferentes públicos-alvo, setores e tamanhos para entender o que elas devem 

levar em consideração ao adotar a abordagem omnichannel. Descobrimos que 

empresas de todos os tamanhos querem adicionar novos canais, mas têm 

medo de “abrir a porteira” e receber um enorme fluxo de tickets que requerem 

mais funcionários e mais supervisão operacional.

O que elas não sabem é que uma solução omnichannel pode ser econômica e 

até evitar problemas operacionais, com benefícios perceptíveis desde o início. 

O autoatendimento, por exemplo, é uma solução comprovada para evitar 

tickets, permitindo que você atenda ainda mais clientes sem aumentar o quadro 

de agentes. Melhor ainda é quando o conhecimento de uma plataforma de 

autoatendimento é integrado a outras ferramentas, como Support e Chat, em 

uma abordagem omnichannel que pode ajudar os agentes a resolver tickets 

complexos muito mais rápido. 

Como os canais em tempo real continuam superando os tradicionais, como o 

telefone e o email, eles já se tornaram requisitos básicos para os seus clientes. 

Em termos de resultados mais positivos e ROI tangível, você só tem a ganhar se 

sua empresa conseguir atender à crescente demanda dos clientes por suporte 

síncrono. Portanto, adicione canais e pense em como integrá-los. Os custos 

operacionais serão menores no longo prazo.

Mito nº 3: 

https://www.zendesk.com.br/suite/
https://www.zendesk.com.br/suite/
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Não existe maneira confiável 

de mensurar os benefícios 

de ter vários canais 

otimizados.

Analisar o ROI de uma solução omnichannel já é meio caminho andado. 

É fundamental contar com análises e inteligência de negócios para ver se sua 

nova solução de suporte está funcionando. Aumentos consideráveis nos tickets 

evitados, no tempo de resolução e no índice de CSAT dizem muito. 

Uma redução no número de chamadas recebidas também. Você pode até notar 

um aumento na satisfação e uma diminuição na rotatividade de agentes. 

Recursos como relatórios e painéis de dados descomplicados são 

componentes essenciais de uma solução omnichannel, pois oferecem  

os dados necessários para avaliar o desempenho da equipe ou tomar decisões 

orçamentárias.

A Stanley Black & Decker conseguiu quantificar de forma rápida e 

impressionante o impacto da solução omnichannel. Visando melhorar a 

experiência do cliente após a compra do produto, a liderança da empresa 

buscou uma forma mais eficaz de gerenciar a média de 10.000 tickets por mês. 

Em três semanas de implementação do Zendesk Support, Guide, Chat e Talk, as 

equipes de suporte da Stanley Black & Decker do mundo todo já estavam em 

operação em todos os canais após um único dia de treinamento. A equipe 

agora se orgulha de ter um tempo da primeira resposta de uma hora, que está 

quase alcançando 30 minutos, e uma pontuação média de satisfação do cliente 

de 90%.

Com o Zendesk Guide e o aplicativo Captura de conhecimento, a empresa 

conseguiu evitar tickets, o que é um grande feito considerando que entre 40% 

e 60% das visitas ao website são para acessar as páginas de suporte da 

empresa. O parceiro de tecnologia certo não só melhorará essas métricas como 

oferecerá, de bandeja, dados para ajudar você a comprovar o retorno do seu 

investimento.

Mito nº 4: 

https://www.zendesk.com.br/customer/stanley-black-decker/
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A transição para omni

channel é complexa.  

Nem sei por onde começar.

Para início de conversa, você não precisa e não deve fazer isso sozinho.

Quando pensamos no que é necessário para oferecer um verdadeiro suporte 

omnichannel otimizado, analisamos três pontos de vista:

• O do cliente, que requer conversas otimizadas em qualquer canal, sem 

perder o contexto da interação.

• O do agente, que requer fluxos de trabalho simplificados por uma interface 

fácil de navegar e um espaço de trabalho contextual, independentemente 

do canal.

• O do administrador, que precisa ter todos os dados em um só lugar, para 

poder gerenciar operações com relatórios por todos os canais.

Integrações e aplicativos de tecnologia permitem que as equipes de suporte 

colaborem de modo eficaz e unificam a experiência do cliente por diferentes 

plataformas e ferramentas. A maioria das empresas do Benchmark do Zendesk 

utiliza aplicativos e integrações, com 60% das empresas de nossa amostra 

utilizando pelo menos um. Aplicativos e integrações ajudam as equipes a 

responder às perguntas dos clientes mais rapidamente. Empresas que usavam 

pelo menos um aplicativo observaram uma melhoria de 10% no tempo de 

espera médio do solicitante em comparação com empresas que não usavam 

aplicativos.

Parceiros de tecnologia como o Zendesk oferecem uma experiência 

omnichannel pronta que se integra a centenas de outros aplicativos e alianças 

tecnológicas. Recomendamos integrar canais nativos (por exemplo, combinar 

Zendesk Support, Guide, Chat e Talk) e, então, considerar a adição de mais 

aplicativos e integrações, como o Captura de conhecimento ou o Web Widget, 

conforme necessário.

Mito nº 5: 
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Omnichannel não é mito  
nem bicho de sete cabeças,  
é a solução fundamental. 
 

Saiba mais sobre as ferramentas, as integrações e os dados que 

a Zendesk Suite oferece para a sua equipe atender as necessidades 

dos clientes a qualquer hora e em qualquer lugar.

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

