
Atendimento ao cliente 
por mensagem: 
conversas fluidas 
melhoram a 
experiência do
seu público!
O comportamento dos clientes mudou 
e, com isso, a forma que escolheram se 
relacionar com as empresas também.
De acordo com o Relatório Tendências 
da Experiência do Cliente 2021, 64% dos 
clientes usaram um novo canal de suporte 
em 2020 e 73% planejam continuar 
utilizando no futuro.

Por isso, oferecer canais de atendimento 
por mensagem é uma forma de atender a 
essa nova expectativa, bem como de elevar o nível de satisfação dos seus consumidores.
Além desses motivos, essa forma de atendimento,ajuda a aumentar a performance do seu 
time e a melhorar a experiência dos seus clientes, levando ao crescimento da sua empresa 
como um todo!

Você já deve ter ouvido que o comportamento do cliente mudou (bastante) nos últimos 
tempos, certo?

Essa nova postura e expectativa do consumidor, no que diz respeito ao relacionamento 
com as empresas, têm tudo para se manter durante muito tempo. Isso quer dizer que é 
fundamental se adequar a ela.

Atualmente, os clientes estão dando preferência por entrar em contato e se relacionar 
com as suas marcas preferidas pelos mesmos canais que usam para conversar com 
amigos e parentes.

Achou isso um tanto estranho? Vamos lhe mostrar que não é!



O aumento no uso 
de mensagens para 
contatar empresas

Aplicativos de mensagens sociais, como 
o WhatsApp e o Facebook, entraram na 
lista dos preferidos dos clientes quando 
precisam entrar em contato com as 
empresas.

Quais motivos levaram a esse novo 
comportamento? Como mencionamos no 
início, os clientes querem conversar com as 
suas marcas preferidas da mesma maneira 
que conversam com familiares e amigos.

Inclusive, a pandemia do novo coronavírus 
impulsionou essa tendência. Para se ter 
uma ideia, o volume de tíquetes de suporte 
abertos via WhatsApp aumentou 101% em 
2020, mas outros apps também tiveram 
crescimento significativo:

Fizemos uma análise mais profunda do nosso 
Relatório de Tendências de Experiência do 
Cliente 2021, que foi realizado com pesquisas 
de clientes, agentes e líderes de atendimento, 
e também com base nos dados gerados pelas 
mais de 90 mil empresas de 175 países que 
utilizam a nossa solução de suporte.

Uma das principais constatações, no que diz 
respeito ao atendimento ao cliente, é que a 
popularidade quanto ao uso de mensagens 
sociais aumentou consideravelmente.

https://www.emarketer.com/content/global-mobile-messaging-2020
https://www.zendesk.com.br/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.com.br/customer-experience-trends/




Mas, além desses fatores, por que a 
troca de mensagens entre marcas e 
consumidores se tornou uma preferência 
nos últimos tempos?

Bem, é até fácil imaginar a resposta: porque 
é um processo simples, prático, rápido e 
bastante eficiente.

Somado a isso, as pessoas não estão mais 
dispostas a perder preciosas horas do seu 
dia esperando para serem atendidas.
 
A ideia é, simplesmente, mandar uma 
mensagem para uma empresa em uma 
plataforma que você já utiliza para 
conversar com seus amigos e familiares, e 
seguir com os seus compromissos enquanto 
espera pela resposta.

Justamente por conta dessa característica 
assíncrona é que os aplicativos de 
mensagens, as redes sociais e as 
mensagens de texto se tornaram tão 
populares e cada dia mais utilizadas.



Segmentos que 
mais se destacam 

no atendimento por 
mensagens

Uma boa notícia é que as empresas estão 
percebendo esse comportamento dos 
clientes e se adequando a ele.

Em 2020, 40% das organizações 
adicionaram um novo canal de contato com 
o seu público. Dessas, 53% passaram a 

Entre os segmentos que mais fazem uso do 
atendimento por mensagem, o comércio eletrônico 
é o que resolve a maioria dos seus tíquetes 
por esse canal. Em seguida estão as empresas 
voltadas para o ramo de telecomunicações, 
fintechs e varejistas.

Ao que tudo indica, essa está sendo 
uma excelente abordagem.

usar aplicativos de troca de mensagens, tais como WhatsApp, SMS/texto, e mensagens 
incorporadas em seus próprios sites.

https://www.zendesk.com.br/blog/csat/
https://www.zendesk.com.br/blog/csat/


Como a troca de mensagens está 
ajudando no crescimento das empresas 

CComo reflexo, os clientes passaram a 
enfrentar um tempo de espera muito maior 
para conseguir atendimento nos meios 
tradicionais, tais como e-mail e telefone.

A fim de terem as suas solicitações 
atendidas, grande parte do público migrou 
para outros os canais, como redes sociais 
e aplicativos de mensagens.

Ou seja, esse novo comportamento 
impulsionou o uso das mensagens 
assíncronas, que são aquelas que não 
necessariamente requerem o envio de 
respostas em tempo real.

Isso quer dizer que, ainda que o atendimento 
ao vivo faça parte da promoção de uma 
boa experiência ao cliente, as mensagens 
desse tipo são essenciais para suprir 
outras necessidades, a exemplo do excesso 
de demandas, se tornando uma ótima 
alternativa.

Somado a esse ponto, os seus agentes 
conseguem “ter um fôlego” maior durante 
o processo de atendimento e continuar 
prestando um atendimento de excelência, 
ainda que não seja em tempo real.

https://www.zendesk.com.br/blog/excelencia-no-atendimento/




O uso da Inteligência Artificial deixa o atendimento por mensagens 
ainda mais completo, otimizado, rápido e funcional. Um dos motivos, 
é que eles ajudam a aprimorar e expandir a oferta de canais de 
autoatendimento.

Aprimorando o serviço de atendimento 
por mensagens

Ainda que os chatbots nem sempre resolvam as solicitações dos 
clientes de maneira completa, eles melhoram a sua experiência, pois 
estão disponíveis 24 horas por dia.

Porém, quando as solicitações são mais complexas, eles não abrem 
mão da interação humana.

Por isso, o ideal é oferecer um atendimento via chatbot, mas direcioná-
lo para atendimento humano, sem obstáculos, sempre que o cliente 
considerar necessário.

https://www.zendesk.com.br/blog/inteligencia-artifical-atendimento-cliente/
https://www.zendesk.com.br/blog/autoatendimento-o-que-e/
https://www.zendesk.com.br/blog/chatbot/


Criando uma 
experiência de 

conversação 
completa!

Por tudo que dissemos até aqui, cada vez 
mais as empresas estão adotando a troca 
de mensagens como um caminho para o 
seu crescimento.

A ideia, portanto, é atender ao novo 
comportamento do consumidor que 
mencionamos no início, mas também 
adequar a empresa às novas soluções, 
tornando-a mais eficiente, competitiva e 
lucrativa.

Em 2020, vimos uma progressão nas jornadas dos 
clientes, saindo do simples atendimento ao cliente e 
chegando a cenários de maior ROI, como geração de 
leads, vendas e marketing.

Em 2021, esperamos ver essa evolução continuar, com 
as empresas trazendo experiências conversacionais 
a partir da publicidade e os consumidores concluindo 
suas jornadas de compra com a troca de mensagens 
assíncronas.

“
”ROB LAWSON
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O software de suporte ao cliente da Zendesk não só integra todos os seus canais de 
mensagem, mas também garante uma gestão de atendimento muito mais completa e 
dinâmica.

Do ponto de vista do cliente, ele não precisa escolher entre uma ou outra forma de se 
comunicar com a sua empresa. Seja qual for o seu aplicativo de mensagem preferido, a 
conversa permanece fluida e conectada, durante todo o processo.
Já os seus agentes podem monitorar, priorizar e enviar respostas de uma forma fácil, rápida 
e eficiente, utilizando um espaço de trabalho unificado.



E já que falamos em personalização, a Zendesk oferece mais de 1.000 integrações 
pré-criadas que vão lhe ajudar a otimizar os seus fluxos de trabalho e a aumentar a 
produtividade do seu time de atendimento.

Mas se, ainda assim, não encontrar a integração que precisa, sem problemas! Com a nossa 
API é possível criar a solução que a sua empresa precisa. 

Agora que sabe de tudo isso, que tal começar quanto antes a entregar a melhor 
experiência de atendimento por mensagens para os seus clientes?

Confira todas as funcionalidades do software de mensagens e chat em tempo real da 
Zendesk.

    Faça agora mesmo um teste grátis! 

A nossa solução une:

https://www.zendesk.com.br/apps/
https://www.zendesk.com.br/apps/
https://www.zendesk.com.br/register/

