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INTRODUÇÃO

Que tal ter um consumidor apaixonado 
por sua marca e, ainda, que faz 
propaganda positiva do seu negócio? 
Parece um sonho, não é mesmo? Saiba 
que essa proeza só é possível quando o 
comprador tem uma percepção positiva 
em todas as interações com a sua 
empresa — seja direta ou indiretamente. 
Isso é experiência do cliente.

O atendimento tem papel fundamental 
nesse contexto. Isso porque é durante 
o contato direto com o consumidor que 
você consegue conquistar a confiança 
dele para criar um relacionamento 
próximo e de qualidade.

Porém, não pode ser qualquer 
atendimento: tem que ser 
o melhor possível. 

Afinal de contas, é por meio de uma 
assistência empática, ágil e personalizada 
que o consumidor se sentirá especial  
e vivenciará uma experiência única  
e completa.

Quer saber como fazer isso? O objetivo 
deste guia é, justamente, ajudar você  
a melhorar a experiência do cliente por 
meio do atendimento online. Continue  
a leitura e confira!

https://www.melhoratendimento.com.br/
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O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR NA INTERNET

Foi-se o tempo em que o consumidor era passivo 
e se contentava apenas em comprar um produto 
de qualidade por um bom preço. O comportamento 
do consumidor mudou, e conhecer os hábitos e 
expectativas dele é essencial para garantir experiências 
inesquecíveis. Veja os aspectos mais importantes sobre 
o consumidor na internet.

ELE TEM ACESSO À INFORMAÇÃO

Hoje, o consumidor tem acesso fácil à informação. 
Portanto, antes de comprar algum produto ele faz 
pesquisas online, lê resenhas em blogs, assiste tutoriais 
no YouTube, verifica a reputação da empresa nas redes 
sociais e compara preços com a concorrência.

ELE TEM VOZ ATIVA E PODE 
INFLUENCIAR OUTROS CONSUMIDORES

A propaganda boca a boca sempre existiu. No entanto, 
essa forma de disseminar informações se limitava ao 
círculo familiar e de amigos.

A internet amplificou o alcance das opiniões dos 
consumidores. Agora, elogios e reclamações são 
públicos e visíveis para quem quiser ver. Portanto,  
o cliente percebeu que tem um grande poder em 
mãos: de falar e ser ouvido.

https://www.melhoratendimento.com.br/
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O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR NA INTERNET

ELE TEM EXPECTATIVAS ALTAS

Você sabe muito bem que a concorrência entre os 
e-commerces é altíssima, certo? Pois o consumidor 
também sabe. Por isso, ele está cada vez mais 
exigente e disposto a fazer negócios com a empresa 
que apresentar melhores vantagens.

E-commerce responsivo, frete grátis, cupons  
de desconto, facilidade de pagamento, comunicação 
rápida, experiências personalizadas e muitos 
benefícios. É isso que o consumidor espera de 
qualquer empresa. 

Se você não oferecer isso a ele, o cliente não terá 
dificuldade alguma de encontrar quem ofereça.

Em suma, entender o consumidor e colocá-lo no centro 
das estratégias da sua empresa é fundamental. Afinal 
de contas, para garantir boas experiências, é necessário 
conhecer os desejos e necessidades dele.

Vale lembrar que o comportamento do cliente muda 
o tempo todo. Sendo assim, é importante conduzir 
novos estudos com frequência para manter a empresa 
alinhada às expectativas do comprador.

https://www.melhoratendimento.com.br/
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A IMPORTÂNCIA DO ATENDIMENTO PARA AS EMPRESAS

O atendimento é uma espécie de cartão 
de visitas de um negócio. Qualquer 
impressão ruim nesse contato pode 
arruinar a experiência do cliente.

Apesar de o processo de compra online 
ser mais autônomo por natureza, a 
assistência no ambiente digital não 
está descartada. Muito pelo contrário. 
A seguir, você vai entender o que sua 
empresa pode ganhar ao investir em 
um atendimento de qualidade.

https://www.melhoratendimento.com.br/
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A IMPORTÂNCIA DO ATENDIMENTO PARA AS EMPRESAS

AUMENTA A CREDIBILIDADE 
DO NEGÓCIO

Geralmente, a idoneidade de uma empresa é colocada 
em cheque quando o atendimento é ruim ou até 
mesmo inexistente. Isso porque têm muitas lojas falsas 
no mercado online, e os consumidores observam vários 
aspectos para não cair em uma cilada.

Portanto, uma assistência atenciosa transmite 
segurança para o consumidor e imprime 
credibilidade à marca. Dessa forma, você  
consegue construir uma imagem sólida e uma 
reputação positiva.

IMPULSIONA  
AS VENDAS

Quando o cliente tem dificuldades durante a compra 
e recebe um atendimento ruim a tendência é que ele 
busque outra empresa para fazer negócios. Já o suporte 
de qualidade ajuda a aumentar as vendas.

Se o consumidor tiver dúvidas, o atendimento estará ali 
para ajudá-lo a caminhar em direção a compra. Além do 
mais, um cliente bem atendido costuma gastar mais 
em cada aquisição. Pois, o contato direto permite que 
a empresa entenda melhor os gostos e preferências 
do consumidor para incentivar a compra de itens 
complementares.

https://www.melhoratendimento.com.br/
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A IMPORTÂNCIA DO ATENDIMENTO PARA AS EMPRESAS

FIDELIZA CLIENTES

Uma assistência cheia de empatia e focada nas 
necessidades do consumidor permite a criação de laços 
de relacionamento e, por consequência, a fidelização. 
O melhor de tudo é que um consumidor fiel pode se 
tornar um promotor da marca, ajudando a conquistar 
novos clientes e defendendo a empresa em momentos 
de crise.

Como você pôde perceber, investir em um atendimento 
de qualidade é essencial para ter resultados positivos 
em um e-commerce. Contudo, a dúvida que não quer 
calar é: como fazer isso, afinal?

A seguir, você vai ver algumas dicas práticas  
para melhorar a experiência do cliente por meio  
do atendimento.

https://www.melhoratendimento.com.br/
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AS ESTRATÉGIAS PARA MELHORAR A EXPERIÊNCIA 
DOS CLIENTES E TRABALHAR NA SUA RETENÇÃO

Chegou a hora de colocar a 
mão na massa e entender, 
na prática, como oferecer  
o melhor atendimento  
aos seus clientes. Como  
os consumidores estão 
cada vez mais exigentes  
e informados, você precisa 
ir além do básico para 
conseguir encantá-los. 
Acompanhe algumas dicas.

https://www.melhoratendimento.com.br/
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AS ESTRATÉGIAS PARA MELHORAR A EXPERIÊNCIA 
DOS CLIENTES E TRABALHAR NA SUA RETENÇÃO

MANTENHA A EQUIPE DE 
ATENDIMENTO BEM-TREINADA

Os atendentes atuam na linha de frente da empresa  
e têm uma missão importantíssima: transmitir os 
valores da marca por meio do atendimento. Por isso,  
é essencial oferecer treinamentos constantes para que 
os colaboradores desenvolvam habilidades essenciais 
para prestar uma assistência de qualidade.

As capacitações precisam abordar assuntos como:

 » missão, visão e valores do negócio;

 » processo de atendimento;

 » produtos e serviços ofertados;

 » técnicas de negociação e persuasão;

 » ferramentas utilizadas, entre outros.

HUMANIZE  
AS INTERAÇÕES

É legal quando um atendente corta as suas falas e não 
deixa espaço para você expressar suas necessidades? 
Ou quando você recebe um produto errado e a empresa 
se nega a resolver o seu problema? Sem contar nas 
falsas promessas com o intuito de vender ou encerrar 
logo o atendimento.

Essas atitudes desrespeitosas prejudicam a experiência 
do cliente e, ainda, mancham a imagem de uma 
empresa. Por isso, é necessário se colocar no lugar do 
consumidor e avaliar se o atendimento oferecido é o 
mesmo que você gostaria de receber.

Afinal, uma assistência humanizada precisa ser repleta 
de empatia e pautada em ouvir, compreender e 
respeitar o comprador.

https://www.melhoratendimento.com.br/
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AS ESTRATÉGIAS PARA MELHORAR A EXPERIÊNCIA 
DOS CLIENTES E TRABALHAR NA SUA RETENÇÃO

PERSONALIZE OS CONTATOS

Não é nada agradável receber 
mensagens genéricas e que, claramente, 
não refletem os seus desejos e 
necessidades, não é mesmo? O cliente 
quer se sentir único e especial, além 
de ter a sensação de que o produto ou 
serviço foi feito sob medida para ele.

Considerar todas as informações  
de perfil, direcionar o atendimento 
da maneira mais adequada e chamar 
o cliente pelo nome são atitudes 
importantes na personalização.

https://www.melhoratendimento.com.br/
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AS ESTRATÉGIAS PARA MELHORAR A EXPERIÊNCIA 
DOS CLIENTES E TRABALHAR NA SUA RETENÇÃO

INVISTA NO PÓS-VENDA

A experiência do consumidor não acaba depois da 
concretização de um negócio. Mesmo após a venda,  
é necessário manter contato frequente, pedir 
feedbacks e se certificar de que o consumidor está 
satisfeito com a solução adquirida. 

Essa é uma das maiores armas para a fidelização.

Vale enviar dicas de uso do produto comprado, 
criar programas de fidelidade, oferecer cupons de 
desconto para a próxima compra, elaborar conteúdos 
relacionados aos interesses do consumidor etc.

Todas essas ações são fundamentais para proporcionar 
uma experiência única por meio do atendimento — 
mas não é só isso. Colocar todas essas estratégias em 
prática exige o apoio tecnológico. Confira a seguir.

https://www.melhoratendimento.com.br/
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AS PRINCIPAIS FERRAMENTAS PARA OTIMIZAR O 
ATENDIMENTO E MELHORAR A EXPERIÊNCIA DO CLIENTE

O consumidor online preza pela comunicação rápida  
e eficiente. Atender as expectativas dele nesse sentido, 
sem o suporte de tecnologias adequadas, é uma missão 
quase impossível. Por isso, um dos grandes segredos  
do sucesso é apostar em ferramentas que otimizem  
o atendimento. Conheça as principais delas.

FAQ

A Frequently Asked Questions (FAQ) — em português, 
perguntas mais frequentes — é uma espécie de 
documento que responde dúvidas recorrentes dos 
consumidores. Essa ferramenta permite que o cliente 
esclareça questões simples de forma autônoma, sem  
a necessidade de interagir com um atendente.

Sendo assim, é importante que o consumidor  
tenha acesso fácil a essa seção, que as informações 
disponibilizadas sejam claras, objetivas e muito bem 
organizadas.

Vale ressaltar que isso não vai eliminar a necessidade do 
atendimento direto. Porém, essa ferramenta vai desafogar 
os colaboradores para que eles possam se dedicar às 
questões mais complexas. Mesmo que o cliente não utilize 
o FAQ, os próprios atendentes podem recorrer a esse 
registro a fim de fornecer informações rápidas e precisas.

https://www.melhoratendimento.com.br/
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AS PRINCIPAIS FERRAMENTAS PARA OTIMIZAR O 
ATENDIMENTO E MELHORAR A EXPERIÊNCIA DO CLIENTE

CHAT ONLINE

Sem dúvidas, o chat é uma das ferramentas mais 
importantes no atendimento digital. Isso porque  
a assistência por esse canal é prática e permite que  
o consumidor tenha respostas imediatas.

Contudo, é bom pensar em estratégia para que  
as demandas sejam atendidas rapidinho de verdade. 
Afinal, caso o consumidor precise entrar em uma fila 
de espera e ficar muito tempo aguardando por uma 
solução, ele vai abandonar não apenas o chat, mas 
também a página do seu e-commerce.

Por essa razão, o ideal é criar uma base de 
conhecimentos com modelos de respostas 
pré-formatadas para garantir agilidade. 

Lembra do FAQ? Ele pode auxiliar nesse processo. Já 
na hora de enviar a mensagem, o atendente pode fazer 
alguns ajustes com o objetivo personalizar a interação. 
Além disso, ainda existe a opção de automatizar parte 
dos contatos com o chatbot.

https://www.melhoratendimento.com.br/
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AS PRINCIPAIS FERRAMENTAS PARA OTIMIZAR O 
ATENDIMENTO E MELHORAR A EXPERIÊNCIA DO CLIENTE

E-MAIL

O e-mail é uma ferramenta  
super versátil que pode ser 
utilizada desde o atendimento 
pré-venda até em estratégias de 
fidelização. Por meio do correio 
eletrônico é possível esclarecer 
dúvidas dos consumidores, 
gerenciar reclamações, enviar 
conteúdos educativos e nutrir  
o relacionamento.

REDES SOCIAIS

Utilizar as redes sociais como 
ferramenta de atendimento é uma 
oportunidade para se relacionar 
com o consumidor de maneira 
mais próxima e menos burocrática. 
Facebook, Instagram, Twitter, 
Youtube e WhatsApp são algumas 
delas. Todavia, é bom lembrar 
que os clientes também querem 
respostas rápidas por esses canais.

CRM

O Customer Relationship 
Management (CRM) — em português, 
Gestão do Relacionamento com 
o Cliente — é um software que 
serve para armazenar dados ricos 
sobre os consumidores. São essas 
informações que permitirão que você 
entenda melhor o comportamento 
de cada consumidor com o intuito  
de personalizar os contatos.

https://www.melhoratendimento.com.br/
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AS PRINCIPAIS FERRAMENTAS PARA OTIMIZAR O 
ATENDIMENTO E MELHORAR A EXPERIÊNCIA DO CLIENTE

PESQUISAS DE SATISFAÇÃO

As pesquisas de satisfação funcionam como uma 
espécie de termômetro para medir a qualidade do 
atendimento. Se os índices estiverem baixos significa 
que você não conseguiu melhorar a experiência do 
cliente, e precisa investir no aperfeiçoamento dos 
processos.

Todas essas ferramentas servem para otimizar a 
assistência e melhorar a experiência do cliente. Todavia, 
para gerenciar tudo isso, é essencial contar com uma 
ferramenta de atendimento mais ampla, que integre os 
canais. No próximo tópico você vai ver algumas dicas 
para escolher o melhor fornecedor.

https://www.melhoratendimento.com.br/
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COMO ESCOLHER A EMPRESA IDEAL PARA AJUDAR SEU NEGÓCIO A 
MELHORAR A EXPERIÊNCIA DO CLIENTE POR MEIO DO ATENDIMENTO

Essa é uma decisão estratégica que 
vai afetar toda a eficiência do processo 
de atendimento. Por isso, é importante 
estudar muito bem as opções do 
mercado. No geral, uma boa solução 
precisa ter as seguintes funções.

https://www.melhoratendimento.com.br/


24

COMO ESCOLHER A EMPRESA IDEAL PARA AJUDAR SEU NEGÓCIO A 
MELHORAR A EXPERIÊNCIA DO CLIENTE POR MEIO DO ATENDIMENTO

SUPORTE OMNICHANNEL

Imagine sentar na frente do computador e precisar abrir 
uma aba diferente para cada canal de atendimento: 
chat, Telegram, Facebook, Mercado Livre, e-mail, entre 
outros. Além de trabalhoso, seria inevitável lidar com 
demandas duplicadas sem nem perceber.

Por isso, uma boa ferramenta precisa centralizar o 
atendimento e unificar as demandas em apenas um 
painel. Assim, a assistência fica mais organizada e ágil. 
O cliente sentirá a melhoria da experiência na pele. 

REGISTRO DE ATENDIMENTOS

Não é péssimo quando você volta a entrar em contato 
com a empresa por causa do mesmo assunto e precisa 
repetir a mesma ladainha novamente? Quando o 
histórico do atendimento é armazenado, o consumidor 
não precisa passar por isso.

O recurso de registro das assistências é essencial 
para ter uma visão mais ampla do atendimento, evitar 
desencontros de informações, eliminar o retrabalho e, 
claro, otimizar a assistência.

https://www.melhoratendimento.com.br/
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ORGANIZAÇÃO E PRIORIZAÇÃO 
DE TICKETS

Esse sistema permite que as demandas de 
atendimento sejam transformadas em tickets e 
recebam status — como “resolvido”, “pendente”, “urgente” 
e assim por diante. Com isso, é possível organizar o 
atendimento, priorizar questões de resolução imediata 
e cuidar para que nenhum cliente fique sem retorno.

RELATÓRIOS DE PERFORMANCE

Uma boa solução precisa ter funções para medir  
o desempenho do atendimento de maneira geral e 
até dos colaboradores individualmente. Assim, você 
consegue mensurar a quantidade de assistências,  
o tempo médio de resposta, o fluxo de reclamações, 
elogios etc.

Além de analisar a performance da equipe, os relatórios 
fornecem informações valiosas para guiar as decisões 
estratégicas da empresa. Afinal, as estatísticas 
permitem que você conheça melhor o seu cliente.

https://www.melhoratendimento.com.br/
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CONCLUSÃO

Para melhorar a experiência do cliente,  
não tem segredo: você precisa oferecer a 
ele o melhor atendimento! Por meio de uma 
assistência de qualidade, seu e-commerce 
consegue transmitir confiança para o 
consumidor, criar laços e vender mais.

Contudo, é necessário contar com apoio 
tecnológico adequado para potencializar 
o resultado das suas ações. Uma solução 
de atendimento especializada vai ajudar 
você a organizar, agilizar e deixar o suporte 
do jeitinho que o cliente gosta.

https://www.melhoratendimento.com.br/


SOBRE O MELHOR 
ATENDIMENTO

O Melhor Atendimento é um blog focado em oferecer 

conteúdos sobre SAC, Help Desk e assuntos relacionados 

à área de atendimento e relacionamento com cliente de 

modo geral. 

O intuito deste projeto é fornecer conteúdos ricos  

e gratuitos a todos que desejam aprender mais sobre o 

assunto, evoluir o próprio negócio, diminuir custos com 

atendimento, ganhar produtividade, aumentar volume  

de vendas através de estratégias de atendimento e ou  

se desenvolver profissionalmente.

O projeto é mantido pelo Desk360. 
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