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Otimize seu CRM de vendas 
para melhorar o atendimento 
ao cliente



De acordo com um estudo feito pela Walker, até 2020, 
a experiência do cliente superará preço e produto como 
o principal diferenciador de marca. No entanto, de acordo 
com a Pesquisa sobre expectativas dos clientes de 2018 
da Gladly, embora 71% dos clientes desejem usufruir de 
uma experiência consistente em todos os canais, apenas 
29% consegue realizar esse feito.

Apesar de ser importante para todos os 
departamentos, proporcionar uma experiência do 
cliente incrível é uma responsabilidade importante 
do suporte ao cliente. Infelizmente, os clientes 
esperam experiência consistente, mas as equipes 
de suporte não estão conseguindo atender a essas 
expectativas.

São inúmeros os motivos que levam a esse 
problema, incluindo equipes de vendas, marketing 
e suporte isoladas, informações espalhadas pelos 
departamentos e lacunas na comunicação em geral. 
Seu software de gerenciamento do relacionamento 
com o cliente (CRM) deve ser otimizado de forma 
que os usuários vejam um panorama completo 
de cada cliente, do primeiro contato até a mais 
recente chamada de vendas, email de suporte ou 
newsletter aberto. Use esse panorama para criar uma 
experiência consistente e atender às expectativas 
dos clientes.
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http://www.walkerinfo.com/customers2020/
https://www.gladly.com/latest/back-check-2018-customer-service-expectations-report/
https://www.gladly.com/latest/back-check-2018-customer-service-expectations-report/
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O que significa uma experiência 
do cliente consistente?
Conforme a definição da Forrester, a experiência 
do cliente consiste na “percepção do cliente sobre 
a interação que tem com sua empresa”. De e-mails 
e chamadas telefônicas a reuniões e materiais de 
marketing, a forma que sua empresa interage com 
o cliente em cada nível define a percepção dele em 
relação a sua empresa.

Dessa forma, a experiência do cliente consistente 
pode ser definida como “a percepção do cliente 
sobre a interação que tem com sua empresa 
durante todo o ciclo de vida”.

Se a percepção de um cliente for definida pelo 
conflito de mensagens entre os departamentos de 
vendas, marketing e suporte, a experiência dele 
será inconsistente. Uma experiência inconsistente 
pode levar à rotatividade e insatisfação dos clientes, 
que compartilharão sua experiência negativa com 
outras pessoas.

As empresas sabem que as experiências 
inconsistentes dos clientes são um problema, mas 
geralmente, tentam solucioná-lo de forma errada. 
Em vez de analisar a experiência como um todo, 
elas pensam em como melhorar as interações 
individuais com os clientes.

De acordo com a pesquisa sobre experiência 
do cliente da McKinsey realizada com 27.000 
consumidores norte-americanos em 14 setores 
diferentes, é mais eficiente medir a satisfação 
do cliente baseando-se em sua jornada do que 
em relação às interações individuais. Conforme 
detalhado na pesquisa, “aumentar a satisfação 
do cliente em toda a sua jornada pode elevar a 
satisfação do cliente em 20% e a receita em 15%, 
ao mesmo tempo que reduz o custo de atendimento 
dos clientes em até 20%.”

https://go.forrester.com/blogs/definition-of-customer-experience/
https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/the-three-cs-of-customer-satisfaction-consistency-consistency-consistency
https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/the-three-cs-of-customer-satisfaction-consistency-consistency-consistency
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Para obter a satisfação do cliente, as empresas precisam dar uma atenção 
especial a três aspectos principais revelados nos resultados da pesquisa:

Mapeie a jornada do cliente para entender cada ponto de contato, 
as lacunas entre as interações departamentais e como você pode 
unificar a interação em geral. Por exemplo, quais informações o 
departamento de vendas está compartilhando com os clientes na 
etapa de compra? Como seus representantes de suporte podem 
levar adiante essas informações para o cliente?

Depois disso, otimize o CRM integrado de forma a garantir que 
os membros da equipe de atendimento ao cliente tenham tudo o 
que precisam para oferecer um suporte bem-sucedido à jornada 
do cliente.

Consistência durante 
a jornada do cliente

Consistência na 
comunicação

Consistência  
emocional

Muitas empresas têm dificuldade em 
oferecer consistência geral durante 
a jornada do cliente. Embora as 
interações possam ser adequadas em 
cada departamento, elas são afetadas, 
por exemplo, quando um cliente é 
transferido das vendas para o suporte ou 
depois que ele já está há algum tempo 
com a empresa. A experiência parece 
completamente diferente para o cliente 
dependendo do membro da equipe com 
o qual ele está conversando.

É importante manter as promessas 
que sua empresa faz aos clientes. 
Por exemplo, se o seu site afirma ter 
um compromisso de resposta de serviço 
em até 1 hora, deverá cumprir essa 
promessa. No entanto, é essencial que os 
clientes saibam que as promessas foram 
cumpridas para que sua percepção seja 
positiva. Ao comunicar-se com os clientes, 
destaque que as promessas feitas estão 
sendo cumpridas.

Criar confiança é essencial para obter 
satisfação do cliente. Ao proporcionar 
uma jornada consistente e se comunicar 
de forma consistente com o cliente, você 
aumenta o nível de confiança que ele 
deposita em sua empresa. Um vínculo 
emocional ao longo do tempo também 
estreita a fidelidade. De acordo com uma 
pesquisa, 86% dos clientes disseram 
que estariam dispostos a manter a 
fidelidade com a empresa se houvesse 
um vínculo emocional com um agente do 
atendimento ao cliente.

https://www.newvoicemedia.com/en-us/resources/serial-switchers-swayed-by-sentiment-how-bad-emotive-customer-experiences-are-costing-brands-billions
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Como uma ferramenta de CRM possibilita 
a experiência consistente do cliente?
Silos: equipes trabalhando separadamente, mas dentro da mesma empresa, estão se tornando 
uma sentença de morte para a experiência do cliente.

Normalmente, os departamentos são forçados a tomarem direções opostas ao tentar cumprir 
suas metas, fazendo com que as informações não cheguem a outros departamentos ou, 
às vezes, até mesmo competindo uns com os outros. Por exemplo, as equipes de vendas são 
incentivadas a ter conversas, enquanto as equipes de suporte são incentivadas a encerrar 
conversas. Elas trabalham como silos ou entidades separadas.

40% dos entrevistados das empresas citaram ter as próprias programações dentro 
do departamento, mas apenas 29% afirmou ser um processo colaborativo.

Além disso, agora há vários canais pelos quais os clientes podem ter acesso a sua empresa, como o 
Twitter, chat em tempo real, email e muitos outros. Quando esses canais e departamentos não estão 
conectados, quem sofre é a experiência do cliente.

Entrevistados da agência (109)Entrevistados da empresa (174)
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A diretoria executiva está engajada, 
mas não comunica sua visão ao 

restante da organização

Obtivemos suporte aos negócios de experiência do 
cliente porque nós/eles conseguimos/conseguiram 

comprovar benefícios de negócios tangíveis

Sabemos como implementar a experiência 
do cliente, mas encontramos barreiras que 

atrapalham as estratégias

Lucratividade em curto prazo das 
prioridades dos negócios sobre valor 

do ciclo de vida do cliente (CLV)

Sim, é um processo colaborativo

Não, cada departamento tem 
sua própria pauta

Você (ou seus clientes) ofereceram suporte adequado aos outros membros 
da organização de forma a atingir os seus objetivos (ou os deles) de 
experiência do cliente?
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Imagine este cenário:
O possível cliente de um representante de vendas 
finalmente aceita a proposta. Para fechar o 
negócio, o representante ofereceu um pacote que 
correspondia ao orçamento do possível cliente. 
Em seguida, o departamento de marketing envia um 
eBook por e-mail para o novo cliente se familiarizar 
com o produto/serviço. No entanto, o foco do 
material é o recurso de um determinado serviço que 
o representante de vendas não tinha nem mesmo 
mencionado. O cliente liga para o suporte a fim de 
obter auxílio, mas se frustra quando a agente tem 
que explicar o que é o pacote e o recurso. E o que 
acontece é que o representante de suporte não foi 
informado nem pela equipe de marketing nem pela 
equipe de vendas!

Uma experiência do cliente simples e fantástica? 
Nem tanto.

Como o objetivo máximo de cada departamento é 
conseguir e reter clientes, as equipes de suporte, 
marketing e vendas devem ser estimuladas a 
compartilhar informações umas com as outras 
e trabalhar em conjunto para atingir a meta 
em comum. “Os dias de pensar nos clientes 
separadamente em termos de vendas e suporte 
estão contados”, disse o fundador e CEO da 
Zendesk, Mikkel Svane. “A experiência do cliente 
transcende qualquer função ou equipe específicas.”

Ao usar uma plataforma centralizada de CRM 
que alinha o suporte às vendas e ao marketing, 
você atende às expectativas do cliente de que 
as interações da empresa sejam consistentes, 
da compra aos problemas de suporte.

• Compartilhe conversas valiosas com os clientes 
entre departamentos.

• Não deixe nenhum problemas/preocupação 
ficar sem resposta.

• Acompanhe toda a experiência do cliente, 
da pré-venda ao pós-venda.

• Aumente a produtividade com automação, 
para que os representantes de suporte 
concentrem-se em oferecer excelente serviço 
de atendimento ao cliente.

Vamos analisar o mesmo cenário, 
mas agora com um CRM:
O representante de vendas fecha o negócio, 
oferecendo o mesmo pacote de serviços que 
corresponde ao orçamento do possível cliente. 
No entanto, desta vez, as informações são registradas 
no CRM e podem ser visualizadas pelas equipes de 
suporte e marketing. A equipe de marketing envia um 
material, mas com as informações que correspondem 
ao que o representante de vendas explicou ao 
cliente. Quando o cliente liga para o suporte, 
o representante verifica seu registro no CRM para 
revisar as respectivas conversas e informações.

O resultado é uma experiência uniforme que faz com 
que o cliente se sinta ouvido e valorizado.
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Como criar uma experiência do cliente 
completa com o seu CRM
Não importa de onde estejam vindo as interações do cliente (rede social, chat 
em tempo real, telefone, email, etc.): seu CRM deve ser capaz de criar tickets de 
suporte baseados em cada interação para que você possa solucionar os problemas 
do cliente com rapidez e eficiência. Isso resulta em consistência com base nas 
interações individuais entre a equipe de atendimento ao cliente e os clientes.

Mas para melhorar a experiência do cliente no geral e aproveitar ainda mais 
funcionalidades de seu CRM, otimize-o de forma que ele coopere com outros 
departamentos. Compartilhe os tickets de suporte com as equipes de vendas, 
crie material relevante para o cliente com o departamento de marketing e tenha 
acesso a insights de dados dos clientes.
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“Obrigado por responder à minha pergunta,” diz o 
cliente em resposta ao email de um representante 
de suporte, “Eu também gostaria de conversar 
sobre a adição do plano Premier à minha conta.” 
Às vezes, o departamento de suporte não encaminha 
problemas como esse que exigem o auxílio da equipe 
de vendas. Geralmente, a questão é apenas que 
o representante de suporte não soube para qual 
membro da equipe de vendas enviar a solicitação, 
resultando na perda de uma oportunidade de venda 
e um cliente insatisfeito, porque nunca recebeu 
resposta da empresa.

Também é uma oportunidade perdida demonstrar ao 
cliente que sua empresa reconhece as necessidades 
dele e oferece um serviço personalizado.

De acordo com o relatório The Forrester Tech Tide: 
Sales And Customer Service Technologies, Q3 2018, 
“Os clientes querem interações personalizadas por 
quem eles são, pelo o que fizeram e estão fazendo. 
Para atender a essas expectativas, as equipes de 
vendas e serviço precisam ter um panorama completo 

do cliente, sua interação e o histórico de transações; 
o status atual da conta e, até mesmo, o contexto 
atual e a jornada. Elas precisam ter uma tecnologia 
que ofereça orientação sobre qual é a melhor ação 
ou conversa a seguir, ou sobre qual é a tarefa com 
o melhor resultado”.

Com o Zendesk Duet, uma combinação do Sell e 
do Zendesk Support, a equipe de suporte pode 
encaminhar facilmente tickets específicos para a 
equipe de vendas. Dessa forma, os representantes 
podem responder às perguntas, identificar 
oportunidades de venda casada, encontrar material 
para envio, etc. As equipes de vendas fornecem 
contexto crucial sobre os clientes e os desejos 
deles, e o suporte tem informações essenciais sobre 
o atendimento das expectativas. É um esforço em 
equipe garantir que as necessidades do cliente 
sejam atendidas.

E se um representante de vendas quiser fazer uma 
oferta mais informada e transformar uma conversa 
em uma conversão, ele pode analisar um ticket para 
entender as interações de suporte anteriores.

Notificação de ticket de suporte para uma equipe de vendas

Compartilhe os tickets de suporte 
com a equipe de vendas.

https://www.forrester.com/report/The+Forrester+Tech+Tide+Sales+And+Customer+Service+Technologies+Q3+2018/-/E-RES142814
https://www.forrester.com/report/The+Forrester+Tech+Tide+Sales+And+Customer+Service+Technologies+Q3+2018/-/E-RES142814
https://www.zendesk.com.br/blog/duet-sell-and-support/
https://www.zendesk.com.br/blog/duet-sell-and-support/
https://www.zendesk.com.br/blog/duet-sell-and-support/
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Setenta e dois por cento dos consumidores acham 
que ter que repetir (primeiro para as vendas, 
depois para o suporte, etc.) é sinal de um serviço 
de atendimento ao cliente ruim. As lacunas na 
comunicação são eliminadas entre a equipe de 
vendas e a de suporte quando os registros das 
interações com o cliente são disponibilizados no CRM.

Um sistema de CRM confere às equipes de suporte 
acesso às respostas para perguntas a seguir:

• Quais são as objeções/dúvidas comuns que os 
possíveis clientes fazem/tem fizeram/tiveram 
durante o processo de marketing e vendas?

• O que os representantes de vendas estão 
informando aos clientes sobre o produto/serviço?

• Que tipo de linguagem a equipe de vendas está 
usando para descrever o produto/serviço? Isso se 
alinha ao que os representantes de suporte estão 
compartilhando com os clientes?

Essas informações podem ser usadas para prestar 
um serviço melhora e mais personalizado quando 
os clientes entrarem em contato com o suporte.

Por exemplo, com o Zendesk Duet, os representantes 
de suporte podem acessar as conversas com o cliente 
a qualquer momento durante a interação. Para isso, 
basta acessar o registro do contato e percorrer as 
atividades e conversas (que recebem registro de data 
e hora) para revisar o histórico do cliente.

Digamos que um representante de suporte é 
contatado por uma nova cliente. “O departamento de 
vendas me disse que eu poderia usar o recurso X, 
mas ele não está funcionando”, diz ela, explicando 
o problema. Em vez de perguntar à cliente quem é 
seu ponto de contato de vendas, o representante de 
suporte vai até o CRM e extrai o registro com toda a 
conversa por email entre o representante de vendas 
e a cliente.

“Vi que você está trabalhando com Ellie Franklin 
e que, de fato, tem acesso ao recurso X”, 
o representante de suporte diz. “Parece que você 
pulou uma etapa na configuração. Vou ajudar você 
a resolver isso.” Trata-se de uma interação simples 
e integrada que garante ao cliente que tanto a 
equipe de vendas quanto a de suporte conhecem 
as necessidades dela e cuidam de seu sucesso.

Visualize as conversas de vendas 
para alinhar a mensagem.

https://d16cvnquvjw7pr.cloudfront.net/resources/whitepapers/Zendesk_WP_Customer_Service_and_Business_Results.pdf
https://www.zendesk.com.br/campaign/duet/
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Faça a integração com o 
software de automação 
de marketing.
Geralmente, os representantes de atendimento ao 
cliente esquecem de falar dos recursos certos ao 
conversar com os clientes. Seja interagindo com os 
clientes por telefone, chat em tempo real ou email, 
é difícil proporcionar uma experiência incrível com 
materiais de marketing que não correspondem aos 
problemas comuns do cliente.

Por exemplo, um cliente pode perguntar sobre o 
recurso de contabilidade do produto. Considerando 
que os clientes tivessem dúvidas sobre outras 
funcionalidades do produto, a equipe de marketing 
forneceu estudos de casos, páginas de Perguntas 
frequentes e guias à equipe de suporte, mas 
nada que ajudará a cliente a usar esse recurso 
em particular.

Embora o representante de suporte possa 
responder à dúvida imediatamente, é muito 
provável que o cliente tenha dúvidas semelhantes 
sobre o recurso no futuro, e que poderiam ser 
facilmente respondidas com o material certo.

Com as integrações de marketing do CRM, as equipes 
de marketing podem ver o que os clientes estão 
perguntando aos representantes de suporte e, 
assim, desenvolver recursos relacionados: vídeos 
explicativos, publicações no blog, estudos de 
caso, etc. Os representantes de suporte podem 
compartilhar esses recursos durante as conversas 
com o cliente ou até mesmo posteriormente, como 
um pretexto para mostrar que as necessidades dele 
são prioridade.

Quer uma dica útil? Mesmo com o conteúdo certo, 
as oportunidades de se conectar com um cliente 
podem ser perdidas quando os representantes de 
suporte não encontram os recursos de que precisam. 
Garanta que o material certo de suporte ao cliente 
esteja facilmente acessível. Considere criar uma 
biblioteca de recursos online (por exemplo, Google 
Sheets ou Airtable) onde a equipe de suporte e a de 
marketing possa acessar e adicionar novo material 
para o cliente.

Use insights do cliente 
compartilhados para melhorar 
o atendimento ao cliente.
Uma pesquisa da Zendesk descobriu que 86% 
das pequenas e médias empresas classificam o 
compartilhamento dos dados de clientes entre 
vendas e suporte como "muito importante" ao 
avaliarem um software para a aquisição. E por um 
bom motivo. Os insights coletados junto aos clientes 
permitem que você analise os segmentos dele e crie 
recomendações personalizadas.

Para os clientes, opções personalizadas fazem parte 
de ter uma experiência consistente — e eles estão 
dispostos a compartilhar seus dados para obtê-la. 
Uma pesquisa mostrou que 57% dos consumidores 
compartilharão dados pessoais em troca de ofertas 
ou descontos personalizados.

https://blog.getbase.com/content-marketing-for-sales-6-ideas-to-address-the-bottom-of-the-funnel
https://blog.getbase.com/5-ways-to-increase-your-sales-teams-productivity
https://blog.getbase.com/5-ways-to-increase-your-sales-teams-productivity
https://www.zendesk.com.br/blog/duet-sell-and-support/
https://econsultancy.com/12-stats-that-prove-why-personalisation-is-so-important/
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Aproveite ao máximo os dados compartilhados do 
cliente em seu CRM e crie ofertas de produtos/
serviços personalizadas. Seu CRM já deve estar 
otimizado para coletar dados do cliente, mas 
também deve permitir o seguinte:

• Acesso aos registros dos clientes para visualizar 
quais deles são mais rentáveis e devem ser 
priorizados.

• Uso de itens como comportamento de compra, 
status da conta, etc. para fornecer soluções 
personalizadas aos problemas do cliente.

• Automatização do compartilhamento de 
dados para que eles estejam disponíveis 
instantaneamente para todos os departamentos 
(sem precisar inserir os dados manualmente).

Por exemplo, quando você tem acesso aos registros 
do cliente, pode analisar dados como o volume 
de receita gerada por ele. Garanta que todos os 
departamentos (especificamente vendas e suporte) 
possam verificar quais clientes estão gerando a 
maior parte da receita em seu CRM (em média, 80% 
da receita de uma empresa é gerada por 20% dos 
clientes). Essas informações também precisam estar 
disponíveis nos registros de cada contato.

Use essas informações para segmentar os principais 
clientes e criar um plano com a equipe de vendas 
para proporcionar experiências personalizadas, 
como materiais exclusivos e consultas individuais. 
E essa é apenas uma estratégia para criar uma 
experiência consistente para um determinado 
segmento de clientes. Analise os dados disponíveis 
no CRM e determine como usá-los para personalizar 
experiências para outros segmentos.

Com o Zendesk Sell, você pode personalizar muitos 
campos de inserção de dados e obter um panorama 
preciso das informações necessárias para criar 
ofertas personalizadas para o cliente. Ele consiste em 
uma ferramenta baseada na propriedade responsável 
e compartilhada de dados, mas também oferece 
outros benefícios, como organização dos dados, 
automatização das tarefas diárias e obtenção de 
insights adicionais dos dados à análise.

Você também pode analisar métricas importantes 
nos relatórios, como Valor do ciclo de vida e Net 
Promoter Score; compartilhar com a equipe de 
vendas e ter certeza de que os esforços relacionados 
à experiência do cliente são eficazes.

Visualize o valor de cada cliente em seu CRM

https://blog.getbase.com/8-ways-to-effectively-manage-your-customer-data
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Conclusão
De acordo com Tony Hsieh, fundador e CEO da Zappos, 
“O atendimento ao cliente não deveria ser um departamento, 
mas sim uma empresa inteira.” Uma experiência do cliente 
consistente exige que todos os departamentos trabalhem em 
conjunto para atender ao cliente, não apenas oferecer suporte 
a ele. E esses esforços são necessários. Quando seu cliente 
recebe uma experiência inconsistente entre departamentos, 
isso pode afetar a percepção dele sobre sua empresa, o que 
também afeta a retenção de clientes.

Otimize seu CRM de forma a oferecer uma experiência 
totalmente uniforme e atendimento ao cliente de alto nível, 
não importa a janela de tempo ou com qual departamento 
o cliente está interagindo.

Acesse www.zendesk.com.br/sell/

https://neilpatel.com/blog/zappos-art-of-culture/

