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A maioria das pessoas em todo o mundo pode falar sobre suas próprias experiências sobre como a pandemia 
de COVID-19 afetou suas vidas nos últimos meses. Num nível mais pessoal, muitos experimentaram um mundo 
socialmente distante, longe da família e amigos, além do lockdown. No que se refere especificamente ao trabalho, 
a maioria das pessoas enfrentou a transição repentina e de longo prazo para um ambiente de trabalho totalmente 
remoto.

As centrais de atendimento não ficaram de fora dessas mudanças no estilo de vida e no local de trabalho. Antes da 
COVID-19, a maioria dos operadores estavam trabalhando nas dependências da empresa. Agora, esses mesmos 
operadores estão trabalhando em casa, muitos pela primeira vez. Se por um lado algumas empresas estavam 
mais preparadas do que outras quando chegava a hora de garantir que seus operadores pudessem trabalhar 
de casa com sucesso, outras tiveram que se esforçar para equipar seus colaboradores remotos, enquanto 
continuavam a minimizar a interrupção do serviço. Agora que todas essas empresas correram para preparar seus 
operadores para o sucesso em um mundo socialmente distante, o que está por vir? Otimizar estratégias digitais, 
canais e comunicação para consumidores e funcionários, a fim de acompanhar as mudanças de necessidades e 
expectativas parece ser a prioridade mais óbvia.

Mas como será o sucesso no contexto de suporte e experiência do cliente em 2021, especificamente? Este 
relatório examina os vários desafios enfrentados pelas equipes de suporte e experiência do cliente hoje e como o 
ambiente atual apenas aumentou a urgência de abordagem desses problemas. O relatório também irá apresentar 
as melhores maneiras de moldar sua estratégia a fim de entregar a experiência que os clientes de hoje estão 
procurando, ao mesmo tempo em que antecipa e atende com sucesso as expectativas futuras.

“Antes da pandemia, as centrais de atendimento operavam em um ambiente previsível, onde, por 
exemplo, um alto volume de chamadas poderia ser esperado durante determinados períodos. 
No entanto, o setor já estava passando por uma mudança impulsionada pelo comportamento 
dos clientes e pelo aumento dos canais digitais. Um departamento de experiência do cliente 
focado no cliente em si, além dos canais digitais, estavam no topo da lista. A COVID-19 acelerou 
essa transformação digital à medida que as organizações se depararam com a necessidade 
de implementar rapidamente uma estratégia digital que pudesse ser realizada em qualquer 
circunstância e de qualquer local para sobreviver. ” — Noel Lavery

“A pandemia aprimorou nosso foco e acelerou nossas habilidades, para dizer o mínimo. Transferir a 
plataforma crítica da central de atendimento, com equipes operacionais e de suporte para trabalhar 
em casa de forma rápida e contínua, abriu oportunidades e demonstrou uma flexibilidade na forma 
como operamos que talvez não tivesse sido considerada antes. De fato, ao longo desse período, o 
foco de nossos colegas sem dúvida foi direcionado para os elementos mais humanos dos produtos e 
serviços que fornecemos e nossos clientes. ”— Jody Shaw
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Desafios da Central de atendimento e da 
Experiência do Cliente

Os acontecimentos de 2020 remodelaram significativamente a forma como as marcas estão enxergando o 
suporte ao cliente e as estratégias de experiência do cliente. As centrais de atendimento, em particular, continuam 
a sofrer o impacto dessas constantes mudanças nas expectativas dos consumidores, pois os líderes foram 
forçados a examinar em profundidade como suas centrais de atendimento operam e como os operadores estão se 
envolvendo com os clientes, especialmente porque a maioria dos funcionários continua a trabalhar remotamente.

Dê uma olhada em apenas alguns desses desafios comuns e de alto custo associados à central de atendimento:

• Desgaste dos operadores e altas taxas de rotatividade;

• Dados não-relacionados e muito isolados, o que afeta diretamente a experiência do cliente e do operador;

•  Falta de integração de sistema e processo;

•  Alto Custo Total de Propriedade (CTP) e custos operacionais;

• Envolvimento fraco e rotatividade de clientes.

Considere o fato de que os operadores estão trabalhando em casa e passando por diversas incertezas e 
imprevistos. Isso adiciona um conjunto inteiramente novo de obstáculos a serem superados: garantir que os 
operadores estejam preparados para o sucesso tecnológico, que sejam capazes de se comunicar facilmente 
e colaborar com colegas de trabalho e gerentes, que os sistemas com os quais estão trabalhando estejam 
devidamente protegidos e que estejam engajados com seus trabalhos.

Esses tópicos em torno do envolvimento do operador e do sucesso remoto estão sendo colocados em primeiro 
plano, pois o paralelo entre a experiência do funcionário e a experiência que eles são capazes de fornecer ao 
cliente é claro.
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Preparando sua marca para uma Exitosa 
Experiencia do Cliente

“É imperativo que as empresas revisem sua estratégia de comunicação com o cliente para 
aproveitarem as vantagens dos canais digitais e usá-los de forma eficaz com uma combinação de 
automação, personalização e pessoas, a fim de reduzir significativamente o custo geral para servir e, 
simultaneamente, melhorar a experiência do cliente .” — Noel Lavery

Construindo uma estratégia unificada de comunicação e tecnologia

Com operadores, funcionários e gerência trabalhando remotamente, uma mentalidade e uma estratégia coesas 
são cruciais para fornecer o tipo de experiência que os clientes procuram. E para garantir que sua empresa  
siga resiliente no futuro, tudo isso começa com estratégia e solução unificadas para uma boa comunicação  
interna e externa.

A interação digital cresceu e continuará crescendo em 2021. Mas é essencial que sua marca entenda que não 
existe uma solução genérica quando se trata de fornecer os melhores recursos digitais e canais de comunicação 
possíveis para seus operadores e clientes.

No início deste ano, as empresas se esforçaram para repensar a prioridade de gastos, colocar projetos de 
longo prazo em primeiro plano e transformar com automação, inteligência artificial e autoatendimento para 
acompanhar as expectativas e permanecer visível em um mundo socialmente distante. Embora essa priorização 
digital certamente continue, é importante que sua empresa analise com muito mais atenção a melhor forma de 
refinar esses esforços em direção a uma experiência superior do cliente.

Trabalhando em busca de uma experiência híbrida do cliente

"Ter escolha é essencial para os clientes. Muitas vezes em nossas vidas ocupadas, o cliente prefere 
muito mais o autosserviço digital, e precisamos descobrir como providenciar tudo isso do modo que 
seja melhor e mais simples possível. Muitas vezes, as informações ou dados já estão disponíveis, mas 
não são simples [o suficiente] de serem consumidas... Assim, sempre haverá momentos de confiança 
do cliente ou complexidade onde as relações humanas, empatia e compreensão não podem ser 
substituídas e provavelmente nunca deveriam ser .” — Jody Shaw
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Embora a tecnologia tenha tornado e continue a tornar as experiências do consumidor mais agradáveis e 
eficientes de inúmeras maneiras, este ano também serviu como um sério lembrete de que a conexão humana 
ainda é importante, provavelmente mais do que antes.

A tecnologia oferece às marcas a flexibilidade de se comunicarem onde, quando e como o cliente desejar. É 
essencial que essas tecnologias sejam aproveitadas da forma que melhor se adaptem às necessidades do cliente. 
Cada interação deve ser específica para cada cliente e, por isso, é crucial adotar uma abordagem omnichannel 
para atender às necessidades de cada consumidor.

No entanto, é importante lembrar que esses canais digitais são melhores usados para resolver problemas que 
apresentam soluções simples e diretas. Em um mundo socialmente distante, existem muitas situações em que 
o cliente prefere falar diretamente com um operador. De acordo com o recente relatório da CCW Digital sobre 
Tendências em Design e Estratégia de Experiência do Cliente, mais de 81% dos consumidores ainda confiam em 
falar com um operador ao vivo quando procuram abordar e resolver um problema mais sério.

Por outro lado, a Pesquisa de Preferências do Consumidor da CCW Digital também descobriu que, hoje, mais de 
53% dos consumidores se sentem confortáveis em resolver um problema de atendimento ao cliente por conta 
própria. Embora para muitos clientes, a tecnologia ainda seja vista como um mero complemento da interação 
humana, ela pode ser a única preferência por parte de outras pessoas - especialmente quando procuram resolver 
problemas mais simples. No futuro, as empresas devem se concentrar em construir o equilíbrio perfeito entre os 
dois métodos de interação.

Os clientes - e os operadores - buscam uma abordagem forte de “contato elevado com alta tecnologia”, onde  
pode haver pontos de contato frequentes ao longo da jornada que são adaptados às suas preferências e 
necessidades, ao mesmo tempo que são apresentados em uma ampla variedade de canais de comunicação. Por 
exemplo, se a interação de um cliente começa com um chatbot, mas depois de algum tempo ele deseja falar 
com um operador ao vivo, é essencial que essa transição seja perfeita para oferecer uma experiência de cliente 
verdadeiramente híbrida.

“A tecnologia permite com que as empresas forneçam experiências ricas e personalizadas ao 
cliente. No entanto, muitos clientes ainda exigem um certo grau de conexão humana e, e embora 
a tecnologia esteja bem desenvolvida, ela ainda não será capaz de substituir os humanos. A 
automação com recursos como o chatbot permite que as empresas apoiem rapidamente seus 
clientes enquanto reduzem a carga de trabalho dos operadores, mas um encaminhamento tranquilo 
a um operador é essencial para uma estratégia de experiência do cliente de sucesso. Portanto, uma 
abordagem combinada que envolva automação personalizada e interação humana oferecerá o 
equilíbrio certo.” — Noel Lavery

https://www.customercontactweekdigital.com/tools-technologies/whitepapers/market-study-trends-in-customer-experience-design-strategy
https://www.customercontactweekdigital.com/customer-experience/whitepapers/august-market-study-customer-experience-trends-challenges-innovations
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Colaborar e mudar de uma mentalidade de "central de atendimento" 
para "central de experiência do cliente"

“É sempre um bom ponto de partida para entender quem são seus clientes, quais necessidades 
e expectativas eles têm e como preferem obter suporte quando precisam. Levando tudo isso em 
consideração, a experiência de receber suporte deve ser profundamente personalizada e projetada 
da forma mais simples possível para o cliente. ”— Viorel Voicu

Para realmente elevar o patamar da experiência do cliente, é essencial abandonar a cultura e as estratégias 
convencionais de separar a função de suporte ao cliente do resto do negócio. Como sua equipe de atendimento ao 
cliente e suporte é o ponto mais voltado para o cliente de sua marca, essa abordagem só levará a experiências de 
menor qualidade em toda a jornada.

No futuro, haverá pouco ou nenhum espaço para esse pensamento tradicional, onde cada grupo funcional se 
concentra em seu próprio papel dentro da organização maior. As marcas devem reconhecer o valor por trás de um 
melhor entendimento multifuncional sobre como cada função afeta as outras.

Com essa abordagem, suas diferentes equipes serão capazes de aprimorar e apoiar melhor o processo de ponta a 
ponta e, consequentemente, a experiência do cliente, de ponta a ponta.
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Moldar o contato com o cliente e a estratégia 
para oferecer a experiência que os clientes de 
hoje procuram

“Ter acesso a dados precisos é fundamental para melhorar a experiência do cliente, otimizar 
operações e maximizar o retorno sobre o investimento (ROI). É fundamental entender quais 
são os pontos fracos dos clientes e funcionários e onde eles estão para oferecer comunicação 
personalizada e melhorar a colaboração interna e as operações. Isso pode ser feito por meio 
do acesso ao histórico de dados e dados em tempo real precisos e vindos de todos os canais, 
combinados com dados de seus sistemas e aplicativos. Portanto, uma solução de plataforma na 
nuvem que traz  dados relevantes e necessários para comunicação e operações é essencial para o 
sucesso do negócio. ” — Noel Lavery

Em primeiro lugar, é vital unificar os dados e percepções dos clientes em toda a empresa. Sempre que funções, 
processos e dados de suporte ao cliente são completamente isolados de outras equipes e departamentos, sua 
marca perde uma grande oportunidade de informar melhor a experiência do cliente e garantir o melhor serviço.

Além de integrar uma visão geral e completa do cliente em diferentes equipes, é essencial também unificar todos 
os dados relevantes entre os canais. Com essa abordagem, você consegue entender como se comunicar de forma 
mais eficaz com seus clientes, respondendo de forma mais rápida e eficiente às consultas em escala e, além disso, 
reconhecer melhor onde, quando e como seus clientes desejam interagir com você.

Esse conhecimento não só impactará positivamente a experiência de suporte ao cliente, mas também afetará 
outras áreas da experiência de ponta a ponta - no marketing, nas vendas, no  desenvolvimento de produto, em TI e 
no mundo digital, no design, na inovação e muito mais.

Unificar os dados de clientes
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Construir uma estratégia omnichannel que apoie clientes e funcionários

“Mesmo antes da pandemia, as principais empresas estavam focadas em desenvolver e entregar 
experiências omnichannel e se afastar das estratégias clássicas centradas em produtos/serviços. 
O estado atual tornou ainda mais óbvia e relevante a importância das necessidades e limitações 
humanas a serem levadas em consideração no desenvolvimento de um relacionamento forte com 
uma marca. O suporte ao cliente continua sendo um dos pontos de contato mais importantes entre 
uma marca e seus clientes. A pandemia forçou empresas a moverem equipes inteiras de operadores 
de centrais de atendimento para o trabalho remoto, mantendo, ao mesmo tempo, a qualidade do 
suporte e o nível de serviço de antes, e integrando ferramentas de suporte digital (por exemplo, 
chatbots), tanto quanto possível. ” — Viorel Voicu

A experiência do cliente é verdadeiramente um ato de equilíbrio onde as necessidades atuais do cliente devem 
ser atendidas, ao mesmo tempo em que antecipa as expectativas e preferências do amanhã. O desenvolvimento 
de interações omnichannel que permitem que os clientes interajam e se conectem com sua marca de maneira 
contínua, fácil e eficiente criará a lealdade do consumidor e a resiliência organizacional para se adaptar melhor às 
necessidades do cliente em constante mudança.

Construir uma forte estratégia omnichannel em vários canais colocará sua empresa no caminho para o sucesso, 
ao mesmo tempo em que fornecerá flexibilidade e escalabilidade para o que o futuro pode trazer. É essencial 
obter feedback consistente do consumidor e não simplesmente fazer suposições sobre o que suas diferentes 
bases de clientes possam estar experimentando ao interagir com sua marca. Quando você está analisando 
informações, dados e feedback do cliente e também determinando quais pontos são mais impactantes, sua 
estratégia omnichannel deve estar desenvolvida para satisfazer todas as formas de engajamento que seus 
diferentes segmentos de clientes preferem.
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Oferecer uma experiência superior ao cliente significa entender como os clientes desejam interagir e, em seguida, 
encontrá-los onde eles estão. Isso ajudará a garantir que você esteja atendendo às necessidades de todos os seus 
clientes - seja pessoalmente, via chat, e-mail, telefone, aplicativo de mensagens, texto ou simplesmente  
via autoatendimento.

Em última análise, sua estratégia omnichannel deve apoiar toda a jornada do cliente, ao mesmo tempo em 
que atende às metas e objetivos de negócios em todas as equipes que trabalham diretamente com clientes. E, 
futuramente, ainda mais importante, deve garantir que todos os canais de engajamento do cliente possam ser 
redimensionados para mais ou para menos ao lidar com um aumento ou diminuição repentina na demanda.

"Hoje em dia, tudo é digital. Nem é preciso dizer o que significa essa colaboração entre os dois, pois 
tudo deve ser pensado de forma omnichannel. Nossos clientes decidem quando e como querem 
entrar em contato conosco, e temos que oferecer os canais de que precisam de tal jeito e a tal hora. 
E quando você faz algo online e fala com um humano em seguida, a informação tem que estar lá 
em tempo real, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso é tecnologia da informação, e mas é mais 
sobre projetar seus serviços e modelos operacionais de uma forma centrada no cliente. Há muito 
legado, mas também há departamentos isolados na maneira como muitas empresas atendem  
seus clientes. ” — Harri Nieminen

Equilibrar o digital com o humano

“Acho que 'equilíbrio na vida', como regra geral, é uma boa maneira de gerar sucesso. Mesmo que 
estejamos vivendo na 'era digital', o contato humano ainda é muito apreciado pelos clientes, pois 
gera um relacionamento mais profundo. Ao mesmo tempo, as soluções de realidade aumentada e 
realidade virtual farão parte do nosso futuro, e as empresas que desejam ser relevantes para as novas 
gerações precisarão projetar experiências híbridas alinhadas com as expectativas de seus clientes e a 
especificidade de sua indústria”. — Viorel Voicu

As empresas continuaram a priorizar seus gastos com transformação digital ao longo dos anos. E durante 
este ano em especial, esses esforços foram mais importantes e necessários do que nunca. De oportunidades 
aparentemente infinitas para opções de personalização e autoatendimento a eficiências e maior transparência 
nas compras e no atendimento ao cliente online, os benefícios desses esforços são claros.
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Fornecer a seus clientes os pontos de contato digitais certos nos pontos certos de sua jornada é fundamental para 
uma experiência holística. Porém, é fundamental lembrar que dependendo do cliente e da situação em questão, 
algumas pessoas ainda preferem interagir com outro ser humano.

Por conta dessa luta para transformar digitalmente, atingir o equilíbrio certo entre o envolvimento digital e o 
toque humano será crucial em 2021. Continue a investir e refinar as experiências do cliente digital e humano para 
"fazer a coisa certa".

Onde quer que as interações ocorram com frequência e sejam diretas, é aqui que o esforço minimizado por meio 
de interações digitais deve ser aproveitado. E onde quer que o cliente esteja procurando aconselhamento ou 
provavelmente experimente fortes emoções, certifique-se de que o toque humano esteja disponível para seus 
clientes nesses momentos importantes.

Por exemplo, a maioria dos clientes acharia muito mais eficiente rastrear o status da entrega de um pacote por 
meio de um aplicativo ou site, em vez de ligar para o suporte ao cliente para uma atualização. Por outro lado, 
digitalizar o processo de bloqueio de uma conta bancária por perda do cartão de crédito ou perceber atividade 
fraudulenta são quase sempre situações em que o cliente vai querer falar com outro ser humano que fornecerá 
uma resposta emocional e a garantia de que um chatbot é incapaz de oferecer.

Além desses esforços, é essencial garantir que seus chatbots também estejam totalmente integrados ao processo 
de suporte ao cliente. Se o primeiro ponto de interação de um cliente for com um chatbot, mas ele reconhecer que 
precisa do suporte de um operador, garantir que a transição de um operador digital para um operador ao vivo seja 
a mais perfeita possível continuará a ser um verdadeiro diferenciador e ajudará a otimizar aquele equilíbrio entre 
bot e humano.

“Pode ser que ache graça no que vou dizer, mas acredito que quanto menos nossos clientes 
precisarem nos contatar, melhor. Quando as coisas vão bem e eles recebem todas as informações 
imediatamente, eles têm a sensação de estar no controle e isso é algo que pessoalmente adoro 
como cliente. Mas quando há algo que exige que alguém se aproxime de nós, então estamos  
lá para ajudar.

Ao diminuir os problemas que podem ser tratados graças a um bom planejamento de nossos 
serviços e processos, abrimos espaço para os problemas maiores nos quais queremos investir. 
E para fazer isso, realmente precisamos conhecer nossos clientes, ouvir o que eles têm a dizer e 
entender como se sentem. É tudo uma questão de centralização no cliente.” — Harri Nieminen
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