
GUIA DE SUPORTE  
AO CLIENTE 5 ESTRELAS

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


INTRODUÇÃO ..........................................................................................................................................................................................................................................3

ENTENDA O SUPORTE AO CLIENTE ........................................................................................................................................................................5

CONFIRA 5 BENEFÍCIOS DE UM SUPORTE AO CLIENTE EFICAZ ...................................................................................8

CONHEÇA 5 ERROS PARA NÃO COMETER NO SUPORTE AO CLIENTE ...........................................................13

DESCUBRA 4 SISTEMAS PARA UM ATENDIMENTO 5 ESTRELAS ................................................................................18

CONCLUSÃO .......................................................................................................................................................................................................................................... 23

SOBRE O MELHOR ATENDIMENTO ......................................................................................................................................................................25



INTRODUÇÃO



4

INTRODUÇÃO

O consumidor é a razão de existir de qualquer negócio. 
Então, nada mais justo que colocá-lo no centro das 
estratégias da empresa e fazer de tudo para que ele 
tenha boas experiências, do pré-venda ao pós-venda.

De acordo com uma pesquisa realizada pela 
Accenture, 86% dos consumidores abandonam 
marcas por causa de problemas com atendimento. 
Esse dado mostra que a assistência é um assunto 
estratégico e merece atenção especial das empresas.

Oferecer um suporte de qualidade ao cliente é uma 
forma de se diferenciar no mercado e conquistar 
vantagem competitiva. Além disso, o setor tem papel 
fundamental na conversão e fidelização.

Para ajudar o seu negócio a oferecer um atendimento  
5 estrelas, preparamos este guia. Nele, você vai 
entender melhor o que é suporte ao cliente, suas 
vantagens, principais erros cometidos pelas empresas 
e conhecer algumas ferramentas essenciais para uma 
assistência de qualidade. Boa leitura!

https://www.melhoratendimento.com.br/
https://exame.abril.com.br/negocios/por-atender-mal-empresas-perdem-clientes-e-us-217-bilhoes/
https://exame.abril.com.br/negocios/por-atender-mal-empresas-perdem-clientes-e-us-217-bilhoes/
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ENTENDA O SUPORTE AO CLIENTE

O suporte ao cliente é 
o setor responsável por 
esclarecer as dúvidas dos 
consumidores, orientá-
los durante o processo 
de compras, ouvir 
reclamações, sugestões e, 
claro, resolver problemas.

https://www.melhoratendimento.com.br/
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ENTENDA O SUPORTE AO CLIENTE

Geralmente, as interações iniciam a partir da iniciativa 
do cliente. Por outro lado, a empresa também pode 
adotar uma postura proativa e interceptá-lo em 
momentos oportunos.

Além disso, é importante enxergar essa operação 
não apenas como uma obrigação, mas sim como um 
elemento estratégico que se soma à qualidade do 
produto ou serviço vendido pela sua empresa.

Afinal de contas, experiências ruins influenciam 
negativamente na forma que o consumidor 
percebe os produtos e a marca. Isso pode 
arruinar a reputação de um negócio.

Quer um exemplo prático? Imagine que você está 
interessado em comprar uma televisão nova. Depois 
de fazer pesquisas na internet, escolhe uma loja virtual 
que, aparentemente, oferece o melhor custo-benefício.

Contudo, ao solicitar atendimento para esclarecer 
dúvidas sobre as características do produto, a empresa 
o deixa dias no vácuo. A ausência ou demora na 
resposta coloca em cheque a idoneidade da empresa. 
Assim, o consumidor fica com receio de ser vítima de 
um golpe e desiste da compra.

Prestar um atendimento de qualidade é uma forma 
de transmitir segurança ao consumidor e conquistar 
credibilidade no mercado. Ao criar esse vínculo de 
confiança, fica mais fácil vender e, principalmente, fidelizar.

https://www.melhoratendimento.com.br/
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CONFIRA 5 BENEFÍCIOS DE UM SUPORTE AO CLIENTE EFICAZ

Oferecer um atendimento cordial é obrigação de todas 
as empresas. Contudo, não é isso que se vê no mercado. 
Portanto, um suporte de qualidade é considerado como 
um diferencial competitivo.

O consumidor moderno não se contenta mais  
com bons produtos a um preço justo. Ele quer  
uma experiência de compra completa e memorável. 
O atendimento é responsável por boa parte dessa 
vivência positiva.

Veja, a seguir, as principais vantagens de disponibilizar 
uma boa assistência ao cliente.

ATRAÇÃO DE CONSUMIDORES

Uma empresa com fama de oferecer um suporte 
impecável tem mais credibilidade no mercado. Além 
disso, os próprios consumidores atuam como defensores 
e divulgadores da marca ao compartilhar experiências 
positivas na rede. Isso ajuda a atrair clientes.

APRIMORAMENTO DE 
PRODUTOS E SERVIÇOS

Pedidos de suporte frequentes sobre o mesmo assunto 
indicam falhas nos produtos, serviços ou processos. Dar 
voz aos clientes e atender suas demandas são formas 
de conhecer os pontos fracos da empresa e corrigi-los.

https://www.melhoratendimento.com.br/
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CONFIRA 5 BENEFÍCIOS DE UM SUPORTE AO CLIENTE EFICAZ

RETENÇÃO DE CLIENTES

A lógica é simples: consumidores bem assistidos 
ficam satisfeitos, não cancelam serviços e voltam 
a fazer negócios com a sua empresa. Portanto, 
garantir qualidade nesse quesito é determinante 
para a retenção e fidelização.

Você pode ter um produto ou serviço excepcional, 
mas se o cliente penar para resolver imprevistos 
ou obter informações básicas, não faz sentido 
continuar fazendo negócios com a empresa. Afinal, 
o suporte precisa ser o remédio para dor de 
cabeça, e não mais um causador de problemas.

https://www.melhoratendimento.com.br/
https://www.melhoratendimento.com.br/fidelizacao-de-cliente-via-sac/
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CONFIRA 5 BENEFÍCIOS DE UM SUPORTE AO CLIENTE EFICAZ

REDUÇÃO DE CUSTOS

Um atendimento ineficaz consome mais recursos  
da empresa. Imagine, por exemplo, que o consumidor 
precise entrar em contato com o suporte várias vezes  
a fim de tentar solucionar o mesmo problema.

Cada contato tem um custo operacional: funcionário 
para atendê-lo, tempo para resolução e, muitas vezes, 
até um agrado ao consumidor — descontos, vale-
compras, brindes, entre outros — para se desculpar pelo 
inconveniente.

Além disso, lidar com consumidores irritados com 
frequência abala o emocional dos colaboradores. 

Isso pode causar desmotivação, baixa produtividade 
e até alta rotatividade de pessoal.

Um suporte ruim também causa insatisfação ao 
consumidor. Logo, ele pode correr para a internet e 
queimar a sua empresa no mercado. Reverter essa 
situação sai mais caro que investir em eficiência.

Sem contar no investimento pesado na atração de 
clientes, já que o suporte insatisfatório inviabiliza a 
fidelização. Ou seja, são vários gastos desnecessários 
provenientes de um mau atendimento. Quando a 
empresa se preocupa em atingir as expectativas do 
consumidor por meio da excelência no suporte, fica 
mais fácil evitar custos adicionais.

https://www.melhoratendimento.com.br/
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CONFIRA 5 BENEFÍCIOS DE UM SUPORTE AO CLIENTE EFICAZ

AUMENTO DO FATURAMENTO

Um suporte próximo e atencioso permite a aplicação de 
técnicas de cross-selling e upselling e, por consequência, 
aumenta o ticket médio do cliente. Afinal, consumidores 
satisfeitos tendem a gastar mais a cada compra.

Com a melhora na atração de clientes, fidelização, 
redução de custos e consumidores gastando mais,  
o resultado é sentido no bolso. Ou seja, mais lucros  
para o seu negócio.

Não resta dúvidas de que um bom suporte ao cliente 
é fundamental para a sobrevivência da empresa, não 
é mesmo? Entretanto, apenas oferecer assistência não 
basta: ela precisa ter qualidade! A seguir, você vai conhecer 
os erros mais comuns cometidos no suporte ao cliente.

https://www.melhoratendimento.com.br/
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CONHEÇA 5 ERROS PARA NÃO COMETER NO SUPORTE AO CLIENTE

Existem pecados mortais que arruinam os resultados 
da sua empresa. Negligenciar o atendimento ao cliente 
é um deles. Afinal de contas, o relacionamento é 
primordial para o sucesso de um negócio, e é por meio 
da assistência que conexões são criadas.

Em razão disso, é necessário focar na qualidade 
do suporte e voltar todas as atenções para as 
necessidades do cliente. Só assim você conseguirá 
gerar aproximação para vender e fidelizar.

Contudo, para conseguir isso, é essencial evitar falhas 
comuns nesse processo. Confira os principais erros 
cometidos no suporte ao cliente e saiba como evitá-los.

USAR LINGUAGEM INADEQUADA

A linguagem utilizada na comunicação com o cliente 
precisa transmitir as ideias e valores da marca. Contudo, 
para criar identificação, é essencial falar a mesma 
língua do consumidor.

Um vocabulário muito rebuscado para um público mais 
simples, por exemplo, impede que o consumidor entenda 
a mensagem. Por outro lado, abusar da informalidade 
com clientes mais conservadores pode até ofender.

Sendo assim, é necessário conhecer o perfil do seu 
cliente e adotar uma linguagem que gere aproximação. 
Essa é a única maneira de garantir que a comunicação 
seja efetiva.

https://www.melhoratendimento.com.br/
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CONHEÇA 5 ERROS PARA NÃO COMETER NO SUPORTE AO CLIENTE

SER POUCO OBJETIVO

Sabe quando você faz uma pergunta direta sobre as 
características de um produto, mas o atendente dá uma 
resposta extensa e, no final das contas, não esclarece 
a sua dúvida? É frustrante, não é mesmo? A falta de 
objetividade pode fazer como que o cliente desista 
de uma compra.

Contudo, a falha é ainda mais grave quando respostas 
escorregadias são dadas em momentos de insatisfação 
do consumidor. O cliente pode interpretar que a 
imprecisão é proposital, pois a marca não tem interesse 
em resolver o seu problema. Isso é péssimo para a 
reputação de uma empresa.

Por isso, é vital prezar pela transparência e objetividade. 
Muitas vezes, o problema pode estar na falta de 
capacitação da equipe. Investir em treinamentos ajuda 
a solucionar essa questão.

https://www.melhoratendimento.com.br/
https://www.melhoratendimento.com.br/treinamento-de-atendimento-ao-cliente-investir-aplicar/
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CONHEÇA 5 ERROS PARA NÃO COMETER NO SUPORTE AO CLIENTE

ABORDAR O CLIENTE DE 
FORMA INCORRETA

Ser invasivo, insistente, falar mais que 
o consumidor e ignorar informações 
básicas do cliente — como nome e 
interesses — são erros graves de 
abordagem. Isso demonstra que a 
empresa está focada apenas na venda 
ou em se livrar de um problema, e não 
nas necessidades do consumidor.

O foco da abordagem deve ser sempre 
a satisfação do cliente. Para conseguir 
isso, é necessário ouvir e ter empatia. É 
durante as falas do consumidor que você 
vai obter insumos valiosos com o intuito 
de personalizar o atendimento e criar 
uma conexão emocional.

NÃO APRENDER 
COM OS ERROS

Buscar soluções paliativas para as 
falhas recorrentes no atendimento 
não é uma estratégia inteligente. 
Isso porque os problemas voltarão a 
aparecer e a insatisfação do cliente 
será inevitável. Ninguém gosta de 
entrar em contato inúmeras vezes 
com a empresa para tratar do mesmo 
assunto, não é mesmo?

Aprender com os erros significa agir  
na raiz do problema para que eles  
não se repitam. Além disso, adotar  
uma atitude proativa é uma forma  
de garantir melhoria constante  
no suporte.

https://www.melhoratendimento.com.br/
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CONHEÇA 5 ERROS PARA NÃO COMETER NO SUPORTE AO CLIENTE

ESQUECER DE MEDIR A 
SATISFAÇÃO DO CLIENTE

Entender o sentimento do cliente com relação 
à empresa, inclusive com o atendimento, é 
essencial para aprimorar processos. Por meio  
de pesquisas de satisfação, é possível identificar 
a origem dos aborrecimentos e criar estratégias 
para virar o jogo com os consumidores 
descontentes.

Em suma, evitar os erros mais comuns no suporte 
ao cliente é um passo importante para alcançar 
a excelência. Contudo, gerenciar o atendimento 
sem apoio tecnológico é uma missão quase 
impossível. É por isso que você precisa conhecer 
algumas ferramentas essenciais para oferecer 
um atendimento impecável.

https://www.melhoratendimento.com.br/
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DESCUBRA 4 SISTEMAS PARA UM ATENDIMENTO 5 ESTRELAS

As ferramentas de suporte ao cliente existem com 
o objetivo de aumentar a eficiência operacional. O 
consumidor sente o resultado na pele com soluções 
mais ágeis e precisas. As principais vantagens de 
adotar softwares nesse processo são:

 » redução de custos;
 » eliminação de retrabalhos;
 » aumento da satisfação de clientes internos 

e externos;
 » elevação da produtividade da equipe;
 » emissão de relatórios detalhado etc.

A seguir, você vai conhecer 4 ferramentas 
indispensáveis para um suporte ao cliente  
5 estrelas.

HELP DESK

Um sistema de Help Desk serve para solucionar demandas 
internas da empresa. Além dos chamados tradicionais de 
TI como criação de e-mail corporativo, acesso ao sistema, 
problemas com computadores e impressoras, a ferramenta 
também atende os departamentos de RH, administrativo  
e financeiro.

É possível solicitar férias, pedir transferência entre setores, 
requerer documentos, entre outros. Apesar de não ser 
direcionada para o suporte externo, o sistema agiliza processos 
administrativos, otimiza a comunicação interna e a aumenta a 
eficiência operacional.

Tudo isso contribui para a satisfação dos colaboradores.  
O cliente percebe o reflexo disso com processos mais ágeis, 
além de atendentes mais motivados e preparados.

https://www.melhoratendimento.com.br/
https://www.melhoratendimento.com.br/ferramenta-de-help-desk-como-escolher-a-ideal/
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DESCUBRA 4 SISTEMAS PARA UM ATENDIMENTO 5 ESTRELAS

SAC

O Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) é  
o principal responsável pelo suporte ao consumidor.

Por meio de múltiplos pontos de contato — telefone, 
e-mail, redes sociais, formulários de contato, FAQs, 
autoatendimento etc. —, é possível interagir com a 
empresa para tirar dúvidas, fazer reclamações, propor 
melhorias e até reivindicar soluções para problemas 
relacionados ao produto ou serviço.

Um bom sistema de SAC organiza a assistência por 
todos esses canais e permite o controle por meio de 
um painel único. Isso tornar o suporte ao cliente mais 
ágil e preciso. Com o software é possível:

CENTRALIZAR ATENDIMENTO 
DOS CANAIS DIGITAIS

ARMAZENAR HISTÓRICO  
DE ATENDIMENTOS

GERENCIAR EQUIPES

MEDIR O DESEMPENHO  
DE CADA ATENDENTE

EMITIR RELATÓRIOS 
GERENCIAIS

https://www.melhoratendimento.com.br/
https://www.melhoratendimento.com.br/guia-completo-para-gestao-de-sac-focada-em-resultados/
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DESCUBRA 4 SISTEMAS PARA UM ATENDIMENTO 5 ESTRELAS

CHAT ONLINE

Essa é uma solução para comunicação em tempo 
real. Se o cliente tiver dúvidas ao navegar pela sua loja 
virtual, por exemplo, ele pode simplesmente acionar o 
botão no canto da tela para entrar em contato direto 
com a marca, sem complicações.

O chat online é conduzido por atendentes reais, e o 
consumidor valoriza essa humanização. De acordo com 
um estudo conduzido pela Forrester Research, 83% dos 
clientes preferem interagir com pessoas porque elas 
entendem melhor suas necessidades e são capazes de 
esclarecer várias dúvidas ao mesmo tempo.

Os principais benefícios de usar a ferramenta no 
suporte ao cliente são:

AUMENTO NO NÚMERO DE 
ATENDIMENTOS DIÁRIOS

CRESCIMENTO  
DAS VENDAS

DIMINUI O TEMPO  
DE RESPOSTA 

REDUZ A TAXA DE ABANDONO  
DE ATENDIMENTO

MELHORA O  
RELACIONAMENTO

ELEVA O NÍVEL DE 
SATISFAÇÃO DOS CLIENTES

https://www.melhoratendimento.com.br/
https://www.melhoratendimento.com.br/post-3000-o-guia-completo-sobre-chat-para-loja-virtual/
http://telecoms.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2017/10/Amdocs-TLP-Virtual-Agents.pdf
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DESCUBRA 4 SISTEMAS PARA UM ATENDIMENTO 5 ESTRELAS

SISTEMA DE TICKETS

Essa ferramenta serve para fazer o gerenciamento  
de chamados. Funciona assim: ao receber um e-mail, 
por exemplo, a demanda é transformada em ticket que 
é classificada de acordo com a prioridade.

É uma espécie de sistema de registro que documenta  
o andamento dos processos. Com isso, os colaboradores 
têm acesso ao histórico de atendimento e podem obter 
informações importantes sobre cada caso.

Várias pessoas podem trabalhar no mesmo ticket e 
todas as edições são registradas. Assim, um operador 
pode dar continuidade a uma assistência, mesmo que 
não seja o responsável pelo primeiro contato.

Com tudo isso, fica mais fácil organizar o atendimento, 
priorizar demandas urgentes e garantir que nenhum 
cliente fique sem resposta. Dá até para criar alertas a 
fim de monitorar prazos.

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

O suporte ao cliente é um elemento-
chave para as empresas. Afinal, 
garantir uma assistência de qualidade 
é uma forma de conquistar a 
satisfação dos consumidores e 
alavancar os resultados do negócio.

Todavia, com tantos pontos de 
contato, organizar todas as demandas 
de forma descentralizada é uma 
desafio. Por isso, contar com o auxílio 
de ferramentas para gerenciar o 
suporte é o segredo do sucesso!

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. 

https://www.melhoratendimento.com.br/
https://www.facebook.com/blogmelhoratendimento/
https://www.youtube.com/user/tvrockcontent
https://pt.linkedin.com/company/desk360
https://www.melhoratendimento.com.br/
https://www.instagram.com/melhoratendimento/
https://www.melhoratendimento.com.br/
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