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sucesso. Assim, ele aplica esses aprendizados nas próximas situações si-

milares, impressionando seus clientes com resoluções efetivas.

5. Transfira para um agente no momento certo

                    Por mais completa e intuitiva que seja sua base de conhecimento, 

terão vezes em que seus conteúdos não serão suficientes. Seu bot preci-

sa saber quando não pode mais ajudar e deve transferir seu cliente 

para um agente humano imediatamente. Obviamente, isso significa que 

seus agentes precisam estar cientes do contexto rapidamente para 

ajudar.

                    Freddy converte chamados de suporte que precisam de ajuda 

humana para tickets que podem ser atribuídos para o agente certo. Ele 

também analisa e transfere dados importantes, garantindo que seu agente 

tenha todos os detalhes necessários para continuar o atendimento.

ligações e até redes sociais. Freddy pode reunir informações de sua 

base de conhecimento e interações prévias para dar as respostas certas 

rapidamente. Ele também considera o contexto histórico para refinar 

respostas, tornando cada interação única e útil.

3. Use as informações disponíveis de forma inteligente

                    Talvez você já tenha uma base de conhecimento com guias, tuto-

riais, perguntas frequentes e materiais úteis. No entanto, normalmente 

ele é pouco utilizado para esse estilo de suporte.Torne seus dados mais 

acessíveis para seus clientes utilizando bots. Nosso bot pode ler, enten-

der e guiar as dúvidas dos clientes através de todos os conteúdos dispo-

níveis. Freddy pode, inclusive, utilizar os mesmos dados para responder 

dúvidas através de email, chat, portais e aplicativos de mensagens, como 

o WhatsApp.

4. Certifique-se que seu bot esteja sempre aprendendo

                    Ninguém sabe de tudo, nem mesmo seu bot. Bots precisam estar 

em constante aprendizado para se manterem atualizados com as 

mudanças constantes de dados e expectativas dos clientes. Feliz-

mente, o Freddy ama aprender. Ele está aprendendo o tempo todo, tanto 

a partir de novos conteúdos na base, quanto com interações humanas de 

1. Ofereça suporte em diversos canais

                    Quando seus clientes procuram por ajuda, eles esperam encon-

trá-la exatamente onde estiverem. Para sua base de conhecimentos 

ser útil, ela precisa estar disponível através de todos os canais de 

atendimento que seus clientes utilizam. A inteligência artificial está 

transformando a experiência de “faça você mesmo”. E você deve sempre 

ir além. Utilize pop-ups de chats com bots em seu site ou aplicativo. Insira 

artigos em suas campanhas de email. Você também pode oferecer su-

gestões automáticas para dúvidas comuns na área de pesquisa do seu 

portal de suporte.

2. Suporte escalável com IA

                    O suporte “faça você mesmo” é dividido em duas etapas. A primei-

ra é ajudar seus clientes a resolver seus próprios problemas rapidamen-

te. Já a segunda, é poupar seus agentes de responder perguntas de 

rotina. Educar seu bot com inteligência artificial para ajudar com ques-

tões simples, deixa seus agentes livres para lidar com tarefas complexas 

e de maior valor.

                    Conheça o Freddy, nosso amigável omnibot com inteligência arti-

ficial que aprende rápido e resolve problemas de forma inteligente. 

Freddy agrada clientes respondendo dúvidas através de emails, chat, 
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Mapeando a jornada
do cliente moderno

Os consumidores mudaram e suas expectativas também. Nossa pesquisa 

recente, com 3000 clientes globais, mostrou que 47% deles são mais 

exigentes com marcas do que eram há dois anos atrás.  A jornada do 

cliente moderna não é sempre linear, muito menos previsível. Porém, os 

consumidores ainda esperam que você se encaixe aos seus termos e 

canais de comunicação.

Os clientes de hoje, exigem experiências integradas, independente do 

número de canais que utilizam. Jornadas repletas de dificuldades não são 

mais aceitas. Prova disso é que 56% dos clientes pararam de fazer ne-

gócio com uma marca após uma única experiência ruim.

 

Como atender essas expectativas? Como impressionar seus clientes 

com conversas memoráveis e que fazem sentido? E, o mais importante, 

como isso vai te ajudar a ganhar clientes fiéis? Encontre as respostas 

neste e-book, com dicas práticas que irão te ajudar a entregar conexões 

consistentes.
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sucesso. Assim, ele aplica esses aprendizados nas próximas situações si-

milares, impressionando seus clientes com resoluções efetivas.

5. Transfira para um agente no momento certo

                    Por mais completa e intuitiva que seja sua base de conhecimento, 

terão vezes em que seus conteúdos não serão suficientes. Seu bot preci-

sa saber quando não pode mais ajudar e deve transferir seu cliente 

para um agente humano imediatamente. Obviamente, isso significa que 

seus agentes precisam estar cientes do contexto rapidamente para 

ajudar.

                    Freddy converte chamados de suporte que precisam de ajuda 

humana para tickets que podem ser atribuídos para o agente certo. Ele 

também analisa e transfere dados importantes, garantindo que seu agente 

tenha todos os detalhes necessários para continuar o atendimento.

ligações e até redes sociais. Freddy pode reunir informações de sua 

base de conhecimento e interações prévias para dar as respostas certas 

rapidamente. Ele também considera o contexto histórico para refinar 

respostas, tornando cada interação única e útil.

3. Use as informações disponíveis de forma inteligente

                    Talvez você já tenha uma base de conhecimento com guias, tuto-

riais, perguntas frequentes e materiais úteis. No entanto, normalmente 

ele é pouco utilizado para esse estilo de suporte.Torne seus dados mais 

acessíveis para seus clientes utilizando bots. Nosso bot pode ler, enten-

der e guiar as dúvidas dos clientes através de todos os conteúdos dispo-

níveis. Freddy pode, inclusive, utilizar os mesmos dados para responder 

dúvidas através de email, chat, portais e aplicativos de mensagens, como 

o WhatsApp.

4. Certifique-se que seu bot esteja sempre aprendendo

                    Ninguém sabe de tudo, nem mesmo seu bot. Bots precisam estar 

em constante aprendizado para se manterem atualizados com as 

mudanças constantes de dados e expectativas dos clientes. Feliz-

mente, o Freddy ama aprender. Ele está aprendendo o tempo todo, tanto 

a partir de novos conteúdos na base, quanto com interações humanas de 

1. Ofereça suporte em diversos canais

                    Quando seus clientes procuram por ajuda, eles esperam encon-

trá-la exatamente onde estiverem. Para sua base de conhecimentos 

ser útil, ela precisa estar disponível através de todos os canais de 

atendimento que seus clientes utilizam. A inteligência artificial está 

transformando a experiência de “faça você mesmo”. E você deve sempre 

ir além. Utilize pop-ups de chats com bots em seu site ou aplicativo. Insira 

artigos em suas campanhas de email. Você também pode oferecer su-

gestões automáticas para dúvidas comuns na área de pesquisa do seu 

portal de suporte.

2. Suporte escalável com IA

                    O suporte “faça você mesmo” é dividido em duas etapas. A primei-

ra é ajudar seus clientes a resolver seus próprios problemas rapidamen-

te. Já a segunda, é poupar seus agentes de responder perguntas de 

rotina. Educar seu bot com inteligência artificial para ajudar com ques-

tões simples, deixa seus agentes livres para lidar com tarefas complexas 

e de maior valor.

                    Conheça o Freddy, nosso amigável omnibot com inteligência arti-

ficial que aprende rápido e resolve problemas de forma inteligente. 

Freddy agrada clientes respondendo dúvidas através de emails, chat, 



67%
dos consumidores
globais usam 3 ou mais
canais para engajar
com uma marca.
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sucesso. Assim, ele aplica esses aprendizados nas próximas situações si-

milares, impressionando seus clientes com resoluções efetivas.

5. Transfira para um agente no momento certo

                    Por mais completa e intuitiva que seja sua base de conhecimento, 

terão vezes em que seus conteúdos não serão suficientes. Seu bot preci-

sa saber quando não pode mais ajudar e deve transferir seu cliente 

para um agente humano imediatamente. Obviamente, isso significa que 

seus agentes precisam estar cientes do contexto rapidamente para 

ajudar.

                    Freddy converte chamados de suporte que precisam de ajuda 

humana para tickets que podem ser atribuídos para o agente certo. Ele 

também analisa e transfere dados importantes, garantindo que seu agente 

tenha todos os detalhes necessários para continuar o atendimento.

ligações e até redes sociais. Freddy pode reunir informações de sua 

base de conhecimento e interações prévias para dar as respostas certas 

rapidamente. Ele também considera o contexto histórico para refinar 

respostas, tornando cada interação única e útil.

3. Use as informações disponíveis de forma inteligente

                    Talvez você já tenha uma base de conhecimento com guias, tuto-

riais, perguntas frequentes e materiais úteis. No entanto, normalmente 

ele é pouco utilizado para esse estilo de suporte.Torne seus dados mais 

acessíveis para seus clientes utilizando bots. Nosso bot pode ler, enten-

der e guiar as dúvidas dos clientes através de todos os conteúdos dispo-

níveis. Freddy pode, inclusive, utilizar os mesmos dados para responder 

dúvidas através de email, chat, portais e aplicativos de mensagens, como 

o WhatsApp.

4. Certifique-se que seu bot esteja sempre aprendendo

                    Ninguém sabe de tudo, nem mesmo seu bot. Bots precisam estar 

em constante aprendizado para se manterem atualizados com as 

mudanças constantes de dados e expectativas dos clientes. Feliz-

mente, o Freddy ama aprender. Ele está aprendendo o tempo todo, tanto 

a partir de novos conteúdos na base, quanto com interações humanas de 

1. Ofereça suporte em diversos canais

                    Quando seus clientes procuram por ajuda, eles esperam encon-

trá-la exatamente onde estiverem. Para sua base de conhecimentos 

ser útil, ela precisa estar disponível através de todos os canais de 

atendimento que seus clientes utilizam. A inteligência artificial está 

transformando a experiência de “faça você mesmo”. E você deve sempre 

ir além. Utilize pop-ups de chats com bots em seu site ou aplicativo. Insira 

artigos em suas campanhas de email. Você também pode oferecer su-

gestões automáticas para dúvidas comuns na área de pesquisa do seu 

portal de suporte.

2. Suporte escalável com IA

                    O suporte “faça você mesmo” é dividido em duas etapas. A primei-

ra é ajudar seus clientes a resolver seus próprios problemas rapidamen-

te. Já a segunda, é poupar seus agentes de responder perguntas de 

rotina. Educar seu bot com inteligência artificial para ajudar com ques-

tões simples, deixa seus agentes livres para lidar com tarefas complexas 

e de maior valor.

                    Conheça o Freddy, nosso amigável omnibot com inteligência arti-

ficial que aprende rápido e resolve problemas de forma inteligente. 

Freddy agrada clientes respondendo dúvidas através de emails, chat, 



Faça você mesmo

Chats e mensagens

Email

Telefone

Redes Sociais

Não reaja, previna

Resumindo

05

10

14

19

23

27

29

Conteúdo produzido por Freshworks Inc e traduzido por Loupen Brasil - 2021

04

Capítulos

sucesso. Assim, ele aplica esses aprendizados nas próximas situações si-

milares, impressionando seus clientes com resoluções efetivas.

5. Transfira para um agente no momento certo

                    Por mais completa e intuitiva que seja sua base de conhecimento, 

terão vezes em que seus conteúdos não serão suficientes. Seu bot preci-

sa saber quando não pode mais ajudar e deve transferir seu cliente 

para um agente humano imediatamente. Obviamente, isso significa que 

seus agentes precisam estar cientes do contexto rapidamente para 

ajudar.

                    Freddy converte chamados de suporte que precisam de ajuda 

humana para tickets que podem ser atribuídos para o agente certo. Ele 

também analisa e transfere dados importantes, garantindo que seu agente 

tenha todos os detalhes necessários para continuar o atendimento.

ligações e até redes sociais. Freddy pode reunir informações de sua 

base de conhecimento e interações prévias para dar as respostas certas 

rapidamente. Ele também considera o contexto histórico para refinar 

respostas, tornando cada interação única e útil.

3. Use as informações disponíveis de forma inteligente

                    Talvez você já tenha uma base de conhecimento com guias, tuto-

riais, perguntas frequentes e materiais úteis. No entanto, normalmente 

ele é pouco utilizado para esse estilo de suporte.Torne seus dados mais 

acessíveis para seus clientes utilizando bots. Nosso bot pode ler, enten-

der e guiar as dúvidas dos clientes através de todos os conteúdos dispo-

níveis. Freddy pode, inclusive, utilizar os mesmos dados para responder 

dúvidas através de email, chat, portais e aplicativos de mensagens, como 

o WhatsApp.

4. Certifique-se que seu bot esteja sempre aprendendo

                    Ninguém sabe de tudo, nem mesmo seu bot. Bots precisam estar 

em constante aprendizado para se manterem atualizados com as 

mudanças constantes de dados e expectativas dos clientes. Feliz-

mente, o Freddy ama aprender. Ele está aprendendo o tempo todo, tanto 

a partir de novos conteúdos na base, quanto com interações humanas de 

1. Ofereça suporte em diversos canais

                    Quando seus clientes procuram por ajuda, eles esperam encon-

trá-la exatamente onde estiverem. Para sua base de conhecimentos 

ser útil, ela precisa estar disponível através de todos os canais de 

atendimento que seus clientes utilizam. A inteligência artificial está 

transformando a experiência de “faça você mesmo”. E você deve sempre 

ir além. Utilize pop-ups de chats com bots em seu site ou aplicativo. Insira 

artigos em suas campanhas de email. Você também pode oferecer su-

gestões automáticas para dúvidas comuns na área de pesquisa do seu 

portal de suporte.

2. Suporte escalável com IA

                    O suporte “faça você mesmo” é dividido em duas etapas. A primei-

ra é ajudar seus clientes a resolver seus próprios problemas rapidamen-

te. Já a segunda, é poupar seus agentes de responder perguntas de 

rotina. Educar seu bot com inteligência artificial para ajudar com ques-

tões simples, deixa seus agentes livres para lidar com tarefas complexas 

e de maior valor.

                    Conheça o Freddy, nosso amigável omnibot com inteligência arti-

ficial que aprende rápido e resolve problemas de forma inteligente. 

Freddy agrada clientes respondendo dúvidas através de emails, chat, 



76%
dos consumidores globais
preferem tentar resolver seus
problemas sozinhos antes de
entrar em contato com o suporte.

Faça você mesmo
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Atualmente, clientes preferem tomar conta de suas próprias jornadas. A 

menos que a resolução esteja fora de seu controle, eles preferem o estilo 

“faça você mesmo”. Você não pode culpar seus clientes por quererem re-

sultados rápidos para problemas simples. Inclusive, quanto mais você en-

coraja seus clientes a solucionar seus próprios problemas, mais felizes 

eles serão e seus agentes terão mais tempo para tarefas mais importantes.
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Ajude seus clientes com uma

base de conhecimento intuitiva

Ofereça atendimento 24/7

com a ajuda de chatbots e IA

Facilite o acesso ao suporte através

de diversos canais de atendimento

sucesso. Assim, ele aplica esses aprendizados nas próximas situações si-

milares, impressionando seus clientes com resoluções efetivas.

5. Transfira para um agente no momento certo

                    Por mais completa e intuitiva que seja sua base de conhecimento, 

terão vezes em que seus conteúdos não serão suficientes. Seu bot preci-

sa saber quando não pode mais ajudar e deve transferir seu cliente 

para um agente humano imediatamente. Obviamente, isso significa que 

seus agentes precisam estar cientes do contexto rapidamente para 

ajudar.

                    Freddy converte chamados de suporte que precisam de ajuda 

humana para tickets que podem ser atribuídos para o agente certo. Ele 

também analisa e transfere dados importantes, garantindo que seu agente 

tenha todos os detalhes necessários para continuar o atendimento.

ligações e até redes sociais. Freddy pode reunir informações de sua 

base de conhecimento e interações prévias para dar as respostas certas 

rapidamente. Ele também considera o contexto histórico para refinar 

respostas, tornando cada interação única e útil.

3. Use as informações disponíveis de forma inteligente

                    Talvez você já tenha uma base de conhecimento com guias, tuto-

riais, perguntas frequentes e materiais úteis. No entanto, normalmente 

ele é pouco utilizado para esse estilo de suporte.Torne seus dados mais 

acessíveis para seus clientes utilizando bots. Nosso bot pode ler, enten-

der e guiar as dúvidas dos clientes através de todos os conteúdos dispo-

níveis. Freddy pode, inclusive, utilizar os mesmos dados para responder 

dúvidas através de email, chat, portais e aplicativos de mensagens, como 

o WhatsApp.

4. Certifique-se que seu bot esteja sempre aprendendo

                    Ninguém sabe de tudo, nem mesmo seu bot. Bots precisam estar 

em constante aprendizado para se manterem atualizados com as 

mudanças constantes de dados e expectativas dos clientes. Feliz-

mente, o Freddy ama aprender. Ele está aprendendo o tempo todo, tanto 

a partir de novos conteúdos na base, quanto com interações humanas de 

1. Ofereça suporte em diversos canais

                    Quando seus clientes procuram por ajuda, eles esperam encon-

trá-la exatamente onde estiverem. Para sua base de conhecimentos 

ser útil, ela precisa estar disponível através de todos os canais de 

atendimento que seus clientes utilizam. A inteligência artificial está 

transformando a experiência de “faça você mesmo”. E você deve sempre 

ir além. Utilize pop-ups de chats com bots em seu site ou aplicativo. Insira 

artigos em suas campanhas de email. Você também pode oferecer su-

gestões automáticas para dúvidas comuns na área de pesquisa do seu 

portal de suporte.

2. Suporte escalável com IA

                    O suporte “faça você mesmo” é dividido em duas etapas. A primei-

ra é ajudar seus clientes a resolver seus próprios problemas rapidamen-

te. Já a segunda, é poupar seus agentes de responder perguntas de 

rotina. Educar seu bot com inteligência artificial para ajudar com ques-

tões simples, deixa seus agentes livres para lidar com tarefas complexas 

e de maior valor.

                    Conheça o Freddy, nosso amigável omnibot com inteligência arti-

ficial que aprende rápido e resolve problemas de forma inteligente. 

Freddy agrada clientes respondendo dúvidas através de emails, chat, 



sucesso. Assim, ele aplica esses aprendizados nas próximas situações si-

milares, impressionando seus clientes com resoluções efetivas.

5. Transfira para um agente no momento certo

                    Por mais completa e intuitiva que seja sua base de conhecimento, 

terão vezes em que seus conteúdos não serão suficientes. Seu bot preci-

sa saber quando não pode mais ajudar e deve transferir seu cliente 

para um agente humano imediatamente. Obviamente, isso significa que 

seus agentes precisam estar cientes do contexto rapidamente para 

ajudar.

                    Freddy converte chamados de suporte que precisam de ajuda 

humana para tickets que podem ser atribuídos para o agente certo. Ele 

também analisa e transfere dados importantes, garantindo que seu agente 

tenha todos os detalhes necessários para continuar o atendimento.

ligações e até redes sociais. Freddy pode reunir informações de sua 

base de conhecimento e interações prévias para dar as respostas certas 

rapidamente. Ele também considera o contexto histórico para refinar 

respostas, tornando cada interação única e útil.

3. Use as informações disponíveis de forma inteligente

                    Talvez você já tenha uma base de conhecimento com guias, tuto-

riais, perguntas frequentes e materiais úteis. No entanto, normalmente 

ele é pouco utilizado para esse estilo de suporte.Torne seus dados mais 

acessíveis para seus clientes utilizando bots. Nosso bot pode ler, enten-

der e guiar as dúvidas dos clientes através de todos os conteúdos dispo-

níveis. Freddy pode, inclusive, utilizar os mesmos dados para responder 

dúvidas através de email, chat, portais e aplicativos de mensagens, como 

o WhatsApp.

4. Certifique-se que seu bot esteja sempre aprendendo

                    Ninguém sabe de tudo, nem mesmo seu bot. Bots precisam estar 

em constante aprendizado para se manterem atualizados com as 

mudanças constantes de dados e expectativas dos clientes. Feliz-

mente, o Freddy ama aprender. Ele está aprendendo o tempo todo, tanto 

a partir de novos conteúdos na base, quanto com interações humanas de 
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1. Ofereça suporte em diversos canais

                    Quando seus clientes procuram por ajuda, eles esperam encon-

trá-la exatamente onde estiverem. Para sua base de conhecimentos 

ser útil, ela precisa estar disponível através de todos os canais de 

atendimento que seus clientes utilizam. A inteligência artificial está 

transformando a experiência de “faça você mesmo”. E você deve sempre 

ir além. Utilize pop-ups de chats com bots em seu site ou aplicativo. Insira 

artigos em suas campanhas de email. Você também pode oferecer su-

gestões automáticas para dúvidas comuns na área de pesquisa do seu 

portal de suporte.

2. Suporte escalável com IA

                    O suporte “faça você mesmo” é dividido em duas etapas. A primei-

ra é ajudar seus clientes a resolver seus próprios problemas rapidamen-

te. Já a segunda, é poupar seus agentes de responder perguntas de 

rotina. Educar seu bot com inteligência artificial para ajudar com ques-

tões simples, deixa seus agentes livres para lidar com tarefas complexas 

e de maior valor.

                    Conheça o Freddy, nosso amigável omnibot com inteligência arti-

ficial que aprende rápido e resolve problemas de forma inteligente. 

Freddy agrada clientes respondendo dúvidas através de emails, chat, 
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sucesso. Assim, ele aplica esses aprendizados nas próximas situações si-

milares, impressionando seus clientes com resoluções efetivas.

5. Transfira para um agente no momento certo

                    Por mais completa e intuitiva que seja sua base de conhecimento, 

terão vezes em que seus conteúdos não serão suficientes. Seu bot preci-

sa saber quando não pode mais ajudar e deve transferir seu cliente 

para um agente humano imediatamente. Obviamente, isso significa que 

seus agentes precisam estar cientes do contexto rapidamente para 

ajudar.

                    Freddy converte chamados de suporte que precisam de ajuda 

humana para tickets que podem ser atribuídos para o agente certo. Ele 

também analisa e transfere dados importantes, garantindo que seu agente 

tenha todos os detalhes necessários para continuar o atendimento.
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ligações e até redes sociais. Freddy pode reunir informações de sua 

base de conhecimento e interações prévias para dar as respostas certas 

rapidamente. Ele também considera o contexto histórico para refinar 

respostas, tornando cada interação única e útil.

3. Use as informações disponíveis de forma inteligente

                    Talvez você já tenha uma base de conhecimento com guias, tuto-

riais, perguntas frequentes e materiais úteis. No entanto, normalmente 

ele é pouco utilizado para esse estilo de suporte.Torne seus dados mais 

acessíveis para seus clientes utilizando bots. Nosso bot pode ler, enten-

der e guiar as dúvidas dos clientes através de todos os conteúdos dispo-

níveis. Freddy pode, inclusive, utilizar os mesmos dados para responder 

dúvidas através de email, chat, portais e aplicativos de mensagens, como 

o WhatsApp.

4. Certifique-se que seu bot esteja sempre aprendendo

                    Ninguém sabe de tudo, nem mesmo seu bot. Bots precisam estar 

em constante aprendizado para se manterem atualizados com as 

mudanças constantes de dados e expectativas dos clientes. Feliz-

mente, o Freddy ama aprender. Ele está aprendendo o tempo todo, tanto 

a partir de novos conteúdos na base, quanto com interações humanas de 

Conteúdo produzido por Freshworks Inc e traduzido por Loupen Brasil - 2021

1. Ofereça suporte em diversos canais

                    Quando seus clientes procuram por ajuda, eles esperam encon-

trá-la exatamente onde estiverem. Para sua base de conhecimentos 

ser útil, ela precisa estar disponível através de todos os canais de 

atendimento que seus clientes utilizam. A inteligência artificial está 

transformando a experiência de “faça você mesmo”. E você deve sempre 

ir além. Utilize pop-ups de chats com bots em seu site ou aplicativo. Insira 

artigos em suas campanhas de email. Você também pode oferecer su-

gestões automáticas para dúvidas comuns na área de pesquisa do seu 

portal de suporte.

2. Suporte escalável com IA

                    O suporte “faça você mesmo” é dividido em duas etapas. A primei-

ra é ajudar seus clientes a resolver seus próprios problemas rapidamen-

te. Já a segunda, é poupar seus agentes de responder perguntas de 

rotina. Educar seu bot com inteligência artificial para ajudar com ques-

tões simples, deixa seus agentes livres para lidar com tarefas complexas 

e de maior valor.

                    Conheça o Freddy, nosso amigável omnibot com inteligência arti-

ficial que aprende rápido e resolve problemas de forma inteligente. 

Freddy agrada clientes respondendo dúvidas através de emails, chat, 

seus agentes estão dormindo. Customize os workflows para controlar o 

que e como seus bots se comunicam com os clientes. Você pode, inclusi-

ve, treinar seu bot para transferir a conversa para outros canais de aten-

dimento quando necessário.

conversa (como reembolsos, agendamentos ou cancelamentos) para di-

recionar seus clientes no caminho certo. O Freshchat permite que tópicos 

ou assuntos sejam atribuídos de forma inteligente com base na expertise 

ou níveis de habilidade de cada agente. Automatizando esse processo, 

você não precisará se preocupar em observar cuidadosamente cada cha-

mado para garantir que ele será encaminhado para o agente correto.

4. Permita que seus clientes sejam atendidos por voz

                    A complexidade dos atendimentos de suporte podem aumentar 

ao longo da conversa e é possível que seus clientes precisem de um 

pouco de ajuda para articular e explicar melhor seus problemas. Nesses 

casos, permita que seus clientes optem pelo atendimento por telefone di-

retamente através do chat.

                    A função CoBrowsing do Freshchat torna isso possível. Com ela, 

seus agentes podem transferir seus clientes de um chat ao vivo para uma 

ligação de áudio ou vídeo com apenas um clique. Soluções assim podem 

te ajudar a entender melhor como solucionar os problemas apresentados.

5. Ofereça um chat de suporte 24h por dia

                    Utilize o poder dos chatbots para oferecer suporte a seus clientes 

até mesmo fora do horário de funcionamento do seu negócio. Nosso bot 

oferece conversas alimentadas por inteligência artificial, inclusive quando 

1. Auxilie seus agentes com o contexto

                    Como chats em tempo real demandam respostas rápidas, seus 

agentes irão precisar das informações do usuário imediatamente para 

poderem atendê-lo, incluindo o histórico do ticket e uma timeline de 

eventos. Desde o histórico de navegação no site, até contatos prévios, o 

contexto irá auxiliar seus agentes a responder com mais precisão.

                    O Freshchat, nossa ferramenta de suporte via chat, facilita essa 

tarefa. Ela permite, inclusive, a integração de ferramentas externas, 

como seu CRM ou outras aplicações de terceiros, para coletar dados re-

levantes.

2. Converse com seus clientes por onde eles preferirem

                    Ofereça uma experiência consistente através de plataformas que 

seus clientes realmente utilizem. Não se limite somente ao seu site. Inte-

gre todos os seus canais de atendimento para garantir que o agente 

certo seja atribuído automaticamente ao cliente certo. Isso também 

permitirá que seus agentes continuem conversas previamente interrom-

pidas pelo cliente.

3. Conecte seus clientes aos especialistas

                    Otimize seu processo direcionando determinados atendimentos 

aos agentes mais capacitados para resolvê-los. Configure tópicos de 
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sucesso. Assim, ele aplica esses aprendizados nas próximas situações si-

milares, impressionando seus clientes com resoluções efetivas.

5. Transfira para um agente no momento certo

                    Por mais completa e intuitiva que seja sua base de conhecimento, 

terão vezes em que seus conteúdos não serão suficientes. Seu bot preci-

sa saber quando não pode mais ajudar e deve transferir seu cliente 

para um agente humano imediatamente. Obviamente, isso significa que 

seus agentes precisam estar cientes do contexto rapidamente para 

ajudar.

                    Freddy converte chamados de suporte que precisam de ajuda 

humana para tickets que podem ser atribuídos para o agente certo. Ele 

também analisa e transfere dados importantes, garantindo que seu agente 

tenha todos os detalhes necessários para continuar o atendimento.

DICA DO ESPECIALISTA:   Em um mundo digital, às vezes a huma-

nização é o que pode diferenciar sua empresa do resto. Porém, isso não 

deve te impedir de considerar o poder dos bots. Se você prefere que so-

mente agentes interajam com clientes, os bots são excelentes assisten-

tes. Eles podem apresentar contexto, sugerir workflows úteis e, até 

mesmo, conectar agentes à colaboradores que podem ajudar.

ligações e até redes sociais. Freddy pode reunir informações de sua 

base de conhecimento e interações prévias para dar as respostas certas 

rapidamente. Ele também considera o contexto histórico para refinar 

respostas, tornando cada interação única e útil.

3. Use as informações disponíveis de forma inteligente

                    Talvez você já tenha uma base de conhecimento com guias, tuto-

riais, perguntas frequentes e materiais úteis. No entanto, normalmente 

ele é pouco utilizado para esse estilo de suporte.Torne seus dados mais 

acessíveis para seus clientes utilizando bots. Nosso bot pode ler, enten-

der e guiar as dúvidas dos clientes através de todos os conteúdos dispo-

níveis. Freddy pode, inclusive, utilizar os mesmos dados para responder 

dúvidas através de email, chat, portais e aplicativos de mensagens, como 

o WhatsApp.

4. Certifique-se que seu bot esteja sempre aprendendo

                    Ninguém sabe de tudo, nem mesmo seu bot. Bots precisam estar 

em constante aprendizado para se manterem atualizados com as 

mudanças constantes de dados e expectativas dos clientes. Feliz-

mente, o Freddy ama aprender. Ele está aprendendo o tempo todo, tanto 

a partir de novos conteúdos na base, quanto com interações humanas de 

1. Ofereça suporte em diversos canais

                    Quando seus clientes procuram por ajuda, eles esperam encon-

trá-la exatamente onde estiverem. Para sua base de conhecimentos 

ser útil, ela precisa estar disponível através de todos os canais de 

atendimento que seus clientes utilizam. A inteligência artificial está 

transformando a experiência de “faça você mesmo”. E você deve sempre 

ir além. Utilize pop-ups de chats com bots em seu site ou aplicativo. Insira 

artigos em suas campanhas de email. Você também pode oferecer su-

gestões automáticas para dúvidas comuns na área de pesquisa do seu 

portal de suporte.

2. Suporte escalável com IA

                    O suporte “faça você mesmo” é dividido em duas etapas. A primei-

ra é ajudar seus clientes a resolver seus próprios problemas rapidamen-

te. Já a segunda, é poupar seus agentes de responder perguntas de 

rotina. Educar seu bot com inteligência artificial para ajudar com ques-

tões simples, deixa seus agentes livres para lidar com tarefas complexas 

e de maior valor.

                    Conheça o Freddy, nosso amigável omnibot com inteligência arti-

ficial que aprende rápido e resolve problemas de forma inteligente. 

Freddy agrada clientes respondendo dúvidas através de emails, chat, 

seus agentes estão dormindo. Customize os workflows para controlar o 

que e como seus bots se comunicam com os clientes. Você pode, inclusi-

ve, treinar seu bot para transferir a conversa para outros canais de aten-

dimento quando necessário.

conversa (como reembolsos, agendamentos ou cancelamentos) para di-

recionar seus clientes no caminho certo. O Freshchat permite que tópicos 

ou assuntos sejam atribuídos de forma inteligente com base na expertise 

ou níveis de habilidade de cada agente. Automatizando esse processo, 

você não precisará se preocupar em observar cuidadosamente cada cha-

mado para garantir que ele será encaminhado para o agente correto.

4. Permita que seus clientes sejam atendidos por voz

                    A complexidade dos atendimentos de suporte podem aumentar 

ao longo da conversa e é possível que seus clientes precisem de um 

pouco de ajuda para articular e explicar melhor seus problemas. Nesses 

casos, permita que seus clientes optem pelo atendimento por telefone di-

retamente através do chat.

                    A função CoBrowsing do Freshchat torna isso possível. Com ela, 

seus agentes podem transferir seus clientes de um chat ao vivo para uma 

ligação de áudio ou vídeo com apenas um clique. Soluções assim podem 

te ajudar a entender melhor como solucionar os problemas apresentados.

5. Ofereça um chat de suporte 24h por dia

                    Utilize o poder dos chatbots para oferecer suporte a seus clientes 

até mesmo fora do horário de funcionamento do seu negócio. Nosso bot 

oferece conversas alimentadas por inteligência artificial, inclusive quando 

1. Auxilie seus agentes com o contexto

                    Como chats em tempo real demandam respostas rápidas, seus 

agentes irão precisar das informações do usuário imediatamente para 

poderem atendê-lo, incluindo o histórico do ticket e uma timeline de 

eventos. Desde o histórico de navegação no site, até contatos prévios, o 

contexto irá auxiliar seus agentes a responder com mais precisão.

                    O Freshchat, nossa ferramenta de suporte via chat, facilita essa 

tarefa. Ela permite, inclusive, a integração de ferramentas externas, 

como seu CRM ou outras aplicações de terceiros, para coletar dados re-

levantes.

2. Converse com seus clientes por onde eles preferirem

                    Ofereça uma experiência consistente através de plataformas que 

seus clientes realmente utilizem. Não se limite somente ao seu site. Inte-

gre todos os seus canais de atendimento para garantir que o agente 

certo seja atribuído automaticamente ao cliente certo. Isso também 

permitirá que seus agentes continuem conversas previamente interrom-

pidas pelo cliente.

3. Conecte seus clientes aos especialistas

                    Otimize seu processo direcionando determinados atendimentos 

aos agentes mais capacitados para resolvê-los. Configure tópicos de 



sucesso. Assim, ele aplica esses aprendizados nas próximas situações si-

milares, impressionando seus clientes com resoluções efetivas.

5. Transfira para um agente no momento certo

                    Por mais completa e intuitiva que seja sua base de conhecimento, 

terão vezes em que seus conteúdos não serão suficientes. Seu bot preci-

sa saber quando não pode mais ajudar e deve transferir seu cliente 

para um agente humano imediatamente. Obviamente, isso significa que 

seus agentes precisam estar cientes do contexto rapidamente para 

ajudar.

                    Freddy converte chamados de suporte que precisam de ajuda 

humana para tickets que podem ser atribuídos para o agente certo. Ele 

também analisa e transfere dados importantes, garantindo que seu agente 

tenha todos os detalhes necessários para continuar o atendimento.

ligações e até redes sociais. Freddy pode reunir informações de sua 

base de conhecimento e interações prévias para dar as respostas certas 

rapidamente. Ele também considera o contexto histórico para refinar 

respostas, tornando cada interação única e útil.

3. Use as informações disponíveis de forma inteligente

                    Talvez você já tenha uma base de conhecimento com guias, tuto-

riais, perguntas frequentes e materiais úteis. No entanto, normalmente 

ele é pouco utilizado para esse estilo de suporte.Torne seus dados mais 

acessíveis para seus clientes utilizando bots. Nosso bot pode ler, enten-

der e guiar as dúvidas dos clientes através de todos os conteúdos dispo-

níveis. Freddy pode, inclusive, utilizar os mesmos dados para responder 

dúvidas através de email, chat, portais e aplicativos de mensagens, como 

o WhatsApp.

4. Certifique-se que seu bot esteja sempre aprendendo

                    Ninguém sabe de tudo, nem mesmo seu bot. Bots precisam estar 

em constante aprendizado para se manterem atualizados com as 

mudanças constantes de dados e expectativas dos clientes. Feliz-

mente, o Freddy ama aprender. Ele está aprendendo o tempo todo, tanto 

a partir de novos conteúdos na base, quanto com interações humanas de 

1. Ofereça suporte em diversos canais

                    Quando seus clientes procuram por ajuda, eles esperam encon-

trá-la exatamente onde estiverem. Para sua base de conhecimentos 

ser útil, ela precisa estar disponível através de todos os canais de 

atendimento que seus clientes utilizam. A inteligência artificial está 

transformando a experiência de “faça você mesmo”. E você deve sempre 

ir além. Utilize pop-ups de chats com bots em seu site ou aplicativo. Insira 

artigos em suas campanhas de email. Você também pode oferecer su-

gestões automáticas para dúvidas comuns na área de pesquisa do seu 

portal de suporte.

2. Suporte escalável com IA

                    O suporte “faça você mesmo” é dividido em duas etapas. A primei-

ra é ajudar seus clientes a resolver seus próprios problemas rapidamen-

te. Já a segunda, é poupar seus agentes de responder perguntas de 

rotina. Educar seu bot com inteligência artificial para ajudar com ques-

tões simples, deixa seus agentes livres para lidar com tarefas complexas 

e de maior valor.

                    Conheça o Freddy, nosso amigável omnibot com inteligência arti-

ficial que aprende rápido e resolve problemas de forma inteligente. 

Freddy agrada clientes respondendo dúvidas através de emails, chat, 
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Estávamos em busca de uma solução escalável para atendimento ao 

cliente. Com a agilidade do Freshdesk e as habilidades do Freddy de 

sempre ter as respostas certas, conseguimos atender nossa grande

demanda. O Freddy resolve até 60% dos chamados de nossos clientes, 

trabalhando com 850 decisões únicas enquanto mantém níveis de

satisfação semelhantes aos das interações humanas.

Vishal Gupta, Head of Product - PhonePe

Existe uma variedade tão grande de problemas que torna impossível 

saber de tudo. (Freddy) ajuda os agentes a dizer “ok, eu entendo seu 

problema e posso caminhar passo a passo com você para compreen-

der melhor a situação”. É prático, deixa os agentes confortáveis e isso 

se faz visível nas interações com clientes.

Michael Spanarella, CX Manager - Sling Television

seus agentes estão dormindo. Customize os workflows para controlar o 

que e como seus bots se comunicam com os clientes. Você pode, inclusi-

ve, treinar seu bot para transferir a conversa para outros canais de aten-

dimento quando necessário.

conversa (como reembolsos, agendamentos ou cancelamentos) para di-

recionar seus clientes no caminho certo. O Freshchat permite que tópicos 

ou assuntos sejam atribuídos de forma inteligente com base na expertise 

ou níveis de habilidade de cada agente. Automatizando esse processo, 

você não precisará se preocupar em observar cuidadosamente cada cha-

mado para garantir que ele será encaminhado para o agente correto.

4. Permita que seus clientes sejam atendidos por voz

                    A complexidade dos atendimentos de suporte podem aumentar 

ao longo da conversa e é possível que seus clientes precisem de um 

pouco de ajuda para articular e explicar melhor seus problemas. Nesses 

casos, permita que seus clientes optem pelo atendimento por telefone di-

retamente através do chat.

                    A função CoBrowsing do Freshchat torna isso possível. Com ela, 

seus agentes podem transferir seus clientes de um chat ao vivo para uma 

ligação de áudio ou vídeo com apenas um clique. Soluções assim podem 

te ajudar a entender melhor como solucionar os problemas apresentados.

5. Ofereça um chat de suporte 24h por dia

                    Utilize o poder dos chatbots para oferecer suporte a seus clientes 

até mesmo fora do horário de funcionamento do seu negócio. Nosso bot 

oferece conversas alimentadas por inteligência artificial, inclusive quando 

1. Auxilie seus agentes com o contexto

                    Como chats em tempo real demandam respostas rápidas, seus 

agentes irão precisar das informações do usuário imediatamente para 

poderem atendê-lo, incluindo o histórico do ticket e uma timeline de 

eventos. Desde o histórico de navegação no site, até contatos prévios, o 

contexto irá auxiliar seus agentes a responder com mais precisão.

                    O Freshchat, nossa ferramenta de suporte via chat, facilita essa 

tarefa. Ela permite, inclusive, a integração de ferramentas externas, 

como seu CRM ou outras aplicações de terceiros, para coletar dados re-

levantes.

2. Converse com seus clientes por onde eles preferirem

                    Ofereça uma experiência consistente através de plataformas que 

seus clientes realmente utilizem. Não se limite somente ao seu site. Inte-

gre todos os seus canais de atendimento para garantir que o agente 

certo seja atribuído automaticamente ao cliente certo. Isso também 

permitirá que seus agentes continuem conversas previamente interrom-

pidas pelo cliente.

3. Conecte seus clientes aos especialistas

                    Otimize seu processo direcionando determinados atendimentos 

aos agentes mais capacitados para resolvê-los. Configure tópicos de 



66%
dos consumidores globais
utilizam chats em tempo real
para interagir com empresas,
21% afirmam que este é seu
canal preferido de contato.

Chats e mensagens
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Chats em tempo real passaram de um bônus a algo essencial no aten-

dimento ao cliente. Clientes são impacientes e esperam respostas 

imediatas. Com millenials entrando no jogo, conversas instantâneas 

viraram o “novo normal”. Utilize a tecnologia a seu favor para estar 

sempre disponível.

Ofereça soluções imediatas

com contexto

Interaja com consumidores onde

estiverem (como no Facebook ou

Whatsapp, por exemplo)

Guie seus clientes para os agentes

certos com sistemas automatizados

sucesso. Assim, ele aplica esses aprendizados nas próximas situações si-

milares, impressionando seus clientes com resoluções efetivas.

5. Transfira para um agente no momento certo

                    Por mais completa e intuitiva que seja sua base de conhecimento, 

terão vezes em que seus conteúdos não serão suficientes. Seu bot preci-

sa saber quando não pode mais ajudar e deve transferir seu cliente 

para um agente humano imediatamente. Obviamente, isso significa que 

seus agentes precisam estar cientes do contexto rapidamente para 

ajudar.

                    Freddy converte chamados de suporte que precisam de ajuda 

humana para tickets que podem ser atribuídos para o agente certo. Ele 

também analisa e transfere dados importantes, garantindo que seu agente 

tenha todos os detalhes necessários para continuar o atendimento.

ligações e até redes sociais. Freddy pode reunir informações de sua 

base de conhecimento e interações prévias para dar as respostas certas 

rapidamente. Ele também considera o contexto histórico para refinar 

respostas, tornando cada interação única e útil.

3. Use as informações disponíveis de forma inteligente

                    Talvez você já tenha uma base de conhecimento com guias, tuto-

riais, perguntas frequentes e materiais úteis. No entanto, normalmente 

ele é pouco utilizado para esse estilo de suporte.Torne seus dados mais 

acessíveis para seus clientes utilizando bots. Nosso bot pode ler, enten-

der e guiar as dúvidas dos clientes através de todos os conteúdos dispo-

níveis. Freddy pode, inclusive, utilizar os mesmos dados para responder 

dúvidas através de email, chat, portais e aplicativos de mensagens, como 

o WhatsApp.

4. Certifique-se que seu bot esteja sempre aprendendo

                    Ninguém sabe de tudo, nem mesmo seu bot. Bots precisam estar 

em constante aprendizado para se manterem atualizados com as 

mudanças constantes de dados e expectativas dos clientes. Feliz-

mente, o Freddy ama aprender. Ele está aprendendo o tempo todo, tanto 

a partir de novos conteúdos na base, quanto com interações humanas de 

1. Ofereça suporte em diversos canais

                    Quando seus clientes procuram por ajuda, eles esperam encon-

trá-la exatamente onde estiverem. Para sua base de conhecimentos 

ser útil, ela precisa estar disponível através de todos os canais de 

atendimento que seus clientes utilizam. A inteligência artificial está 

transformando a experiência de “faça você mesmo”. E você deve sempre 

ir além. Utilize pop-ups de chats com bots em seu site ou aplicativo. Insira 

artigos em suas campanhas de email. Você também pode oferecer su-

gestões automáticas para dúvidas comuns na área de pesquisa do seu 

portal de suporte.

2. Suporte escalável com IA

                    O suporte “faça você mesmo” é dividido em duas etapas. A primei-

ra é ajudar seus clientes a resolver seus próprios problemas rapidamen-

te. Já a segunda, é poupar seus agentes de responder perguntas de 

rotina. Educar seu bot com inteligência artificial para ajudar com ques-

tões simples, deixa seus agentes livres para lidar com tarefas complexas 

e de maior valor.

                    Conheça o Freddy, nosso amigável omnibot com inteligência arti-

ficial que aprende rápido e resolve problemas de forma inteligente. 

Freddy agrada clientes respondendo dúvidas através de emails, chat, 

seus agentes estão dormindo. Customize os workflows para controlar o 

que e como seus bots se comunicam com os clientes. Você pode, inclusi-

ve, treinar seu bot para transferir a conversa para outros canais de aten-

dimento quando necessário.

conversa (como reembolsos, agendamentos ou cancelamentos) para di-

recionar seus clientes no caminho certo. O Freshchat permite que tópicos 

ou assuntos sejam atribuídos de forma inteligente com base na expertise 

ou níveis de habilidade de cada agente. Automatizando esse processo, 

você não precisará se preocupar em observar cuidadosamente cada cha-

mado para garantir que ele será encaminhado para o agente correto.

4. Permita que seus clientes sejam atendidos por voz

                    A complexidade dos atendimentos de suporte podem aumentar 

ao longo da conversa e é possível que seus clientes precisem de um 

pouco de ajuda para articular e explicar melhor seus problemas. Nesses 

casos, permita que seus clientes optem pelo atendimento por telefone di-

retamente através do chat.

                    A função CoBrowsing do Freshchat torna isso possível. Com ela, 

seus agentes podem transferir seus clientes de um chat ao vivo para uma 

ligação de áudio ou vídeo com apenas um clique. Soluções assim podem 

te ajudar a entender melhor como solucionar os problemas apresentados.

5. Ofereça um chat de suporte 24h por dia

                    Utilize o poder dos chatbots para oferecer suporte a seus clientes 

até mesmo fora do horário de funcionamento do seu negócio. Nosso bot 

oferece conversas alimentadas por inteligência artificial, inclusive quando 

1. Auxilie seus agentes com o contexto

                    Como chats em tempo real demandam respostas rápidas, seus 

agentes irão precisar das informações do usuário imediatamente para 

poderem atendê-lo, incluindo o histórico do ticket e uma timeline de 

eventos. Desde o histórico de navegação no site, até contatos prévios, o 

contexto irá auxiliar seus agentes a responder com mais precisão.

                    O Freshchat, nossa ferramenta de suporte via chat, facilita essa 

tarefa. Ela permite, inclusive, a integração de ferramentas externas, 

como seu CRM ou outras aplicações de terceiros, para coletar dados re-

levantes.

2. Converse com seus clientes por onde eles preferirem

                    Ofereça uma experiência consistente através de plataformas que 

seus clientes realmente utilizem. Não se limite somente ao seu site. Inte-

gre todos os seus canais de atendimento para garantir que o agente 

certo seja atribuído automaticamente ao cliente certo. Isso também 

permitirá que seus agentes continuem conversas previamente interrom-

pidas pelo cliente.

3. Conecte seus clientes aos especialistas

                    Otimize seu processo direcionando determinados atendimentos 

aos agentes mais capacitados para resolvê-los. Configure tópicos de 



sucesso. Assim, ele aplica esses aprendizados nas próximas situações si-

milares, impressionando seus clientes com resoluções efetivas.

5. Transfira para um agente no momento certo

                    Por mais completa e intuitiva que seja sua base de conhecimento, 

terão vezes em que seus conteúdos não serão suficientes. Seu bot preci-

sa saber quando não pode mais ajudar e deve transferir seu cliente 

para um agente humano imediatamente. Obviamente, isso significa que 

seus agentes precisam estar cientes do contexto rapidamente para 

ajudar.

                    Freddy converte chamados de suporte que precisam de ajuda 

humana para tickets que podem ser atribuídos para o agente certo. Ele 

também analisa e transfere dados importantes, garantindo que seu agente 

tenha todos os detalhes necessários para continuar o atendimento.

ligações e até redes sociais. Freddy pode reunir informações de sua 

base de conhecimento e interações prévias para dar as respostas certas 

rapidamente. Ele também considera o contexto histórico para refinar 

respostas, tornando cada interação única e útil.

3. Use as informações disponíveis de forma inteligente

                    Talvez você já tenha uma base de conhecimento com guias, tuto-

riais, perguntas frequentes e materiais úteis. No entanto, normalmente 

ele é pouco utilizado para esse estilo de suporte.Torne seus dados mais 

acessíveis para seus clientes utilizando bots. Nosso bot pode ler, enten-

der e guiar as dúvidas dos clientes através de todos os conteúdos dispo-

níveis. Freddy pode, inclusive, utilizar os mesmos dados para responder 

dúvidas através de email, chat, portais e aplicativos de mensagens, como 

o WhatsApp.

4. Certifique-se que seu bot esteja sempre aprendendo

                    Ninguém sabe de tudo, nem mesmo seu bot. Bots precisam estar 

em constante aprendizado para se manterem atualizados com as 

mudanças constantes de dados e expectativas dos clientes. Feliz-

mente, o Freddy ama aprender. Ele está aprendendo o tempo todo, tanto 

a partir de novos conteúdos na base, quanto com interações humanas de 

1. Ofereça suporte em diversos canais

                    Quando seus clientes procuram por ajuda, eles esperam encon-

trá-la exatamente onde estiverem. Para sua base de conhecimentos 

ser útil, ela precisa estar disponível através de todos os canais de 

atendimento que seus clientes utilizam. A inteligência artificial está 

transformando a experiência de “faça você mesmo”. E você deve sempre 

ir além. Utilize pop-ups de chats com bots em seu site ou aplicativo. Insira 

artigos em suas campanhas de email. Você também pode oferecer su-

gestões automáticas para dúvidas comuns na área de pesquisa do seu 

portal de suporte.

2. Suporte escalável com IA

                    O suporte “faça você mesmo” é dividido em duas etapas. A primei-

ra é ajudar seus clientes a resolver seus próprios problemas rapidamen-

te. Já a segunda, é poupar seus agentes de responder perguntas de 

rotina. Educar seu bot com inteligência artificial para ajudar com ques-

tões simples, deixa seus agentes livres para lidar com tarefas complexas 

e de maior valor.

                    Conheça o Freddy, nosso amigável omnibot com inteligência arti-

ficial que aprende rápido e resolve problemas de forma inteligente. 

Freddy agrada clientes respondendo dúvidas através de emails, chat, 

seus agentes estão dormindo. Customize os workflows para controlar o 

que e como seus bots se comunicam com os clientes. Você pode, inclusi-

ve, treinar seu bot para transferir a conversa para outros canais de aten-

dimento quando necessário.

conversa (como reembolsos, agendamentos ou cancelamentos) para di-

recionar seus clientes no caminho certo. O Freshchat permite que tópicos 

ou assuntos sejam atribuídos de forma inteligente com base na expertise 

ou níveis de habilidade de cada agente. Automatizando esse processo, 

você não precisará se preocupar em observar cuidadosamente cada cha-

mado para garantir que ele será encaminhado para o agente correto.

4. Permita que seus clientes sejam atendidos por voz

                    A complexidade dos atendimentos de suporte podem aumentar 

ao longo da conversa e é possível que seus clientes precisem de um 

pouco de ajuda para articular e explicar melhor seus problemas. Nesses 

casos, permita que seus clientes optem pelo atendimento por telefone di-

retamente através do chat.

                    A função CoBrowsing do Freshchat torna isso possível. Com ela, 

seus agentes podem transferir seus clientes de um chat ao vivo para uma 

ligação de áudio ou vídeo com apenas um clique. Soluções assim podem 

te ajudar a entender melhor como solucionar os problemas apresentados.

5. Ofereça um chat de suporte 24h por dia

                    Utilize o poder dos chatbots para oferecer suporte a seus clientes 

até mesmo fora do horário de funcionamento do seu negócio. Nosso bot 

oferece conversas alimentadas por inteligência artificial, inclusive quando 
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1. Auxilie seus agentes com o contexto

                    Como chats em tempo real demandam respostas rápidas, seus 

agentes irão precisar das informações do usuário imediatamente para 

poderem atendê-lo, incluindo o histórico do ticket e uma timeline de 

eventos. Desde o histórico de navegação no site, até contatos prévios, o 

contexto irá auxiliar seus agentes a responder com mais precisão.

                    O Freshchat, nossa ferramenta de suporte via chat, facilita essa 

tarefa. Ela permite, inclusive, a integração de ferramentas externas, 

como seu CRM ou outras aplicações de terceiros, para coletar dados re-

levantes.

2. Converse com seus clientes por onde eles preferirem

                    Ofereça uma experiência consistente através de plataformas que 

seus clientes realmente utilizem. Não se limite somente ao seu site. Inte-

gre todos os seus canais de atendimento para garantir que o agente 

certo seja atribuído automaticamente ao cliente certo. Isso também 

permitirá que seus agentes continuem conversas previamente interrom-

pidas pelo cliente.

3. Conecte seus clientes aos especialistas

                    Otimize seu processo direcionando determinados atendimentos 

aos agentes mais capacitados para resolvê-los. Configure tópicos de 
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ligações e até redes sociais. Freddy pode reunir informações de sua 

base de conhecimento e interações prévias para dar as respostas certas 

rapidamente. Ele também considera o contexto histórico para refinar 

respostas, tornando cada interação única e útil.

3. Use as informações disponíveis de forma inteligente

                    Talvez você já tenha uma base de conhecimento com guias, tuto-

riais, perguntas frequentes e materiais úteis. No entanto, normalmente 
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der e guiar as dúvidas dos clientes através de todos os conteúdos dispo-

níveis. Freddy pode, inclusive, utilizar os mesmos dados para responder 

dúvidas através de email, chat, portais e aplicativos de mensagens, como 

o WhatsApp.

4. Certifique-se que seu bot esteja sempre aprendendo

                    Ninguém sabe de tudo, nem mesmo seu bot. Bots precisam estar 

em constante aprendizado para se manterem atualizados com as 

mudanças constantes de dados e expectativas dos clientes. Feliz-

mente, o Freddy ama aprender. Ele está aprendendo o tempo todo, tanto 

a partir de novos conteúdos na base, quanto com interações humanas de 

1. Ofereça suporte em diversos canais

                    Quando seus clientes procuram por ajuda, eles esperam encon-

trá-la exatamente onde estiverem. Para sua base de conhecimentos 

ser útil, ela precisa estar disponível através de todos os canais de 

atendimento que seus clientes utilizam. A inteligência artificial está 

transformando a experiência de “faça você mesmo”. E você deve sempre 

ir além. Utilize pop-ups de chats com bots em seu site ou aplicativo. Insira 

artigos em suas campanhas de email. Você também pode oferecer su-

gestões automáticas para dúvidas comuns na área de pesquisa do seu 

portal de suporte.

2. Suporte escalável com IA

                    O suporte “faça você mesmo” é dividido em duas etapas. A primei-

ra é ajudar seus clientes a resolver seus próprios problemas rapidamen-

te. Já a segunda, é poupar seus agentes de responder perguntas de 

rotina. Educar seu bot com inteligência artificial para ajudar com ques-

tões simples, deixa seus agentes livres para lidar com tarefas complexas 

e de maior valor.

                    Conheça o Freddy, nosso amigável omnibot com inteligência arti-

ficial que aprende rápido e resolve problemas de forma inteligente. 

Freddy agrada clientes respondendo dúvidas através de emails, chat, 

seus agentes estão dormindo. Customize os workflows para controlar o 

que e como seus bots se comunicam com os clientes. Você pode, inclusi-

ve, treinar seu bot para transferir a conversa para outros canais de aten-

dimento quando necessário.
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conversa (como reembolsos, agendamentos ou cancelamentos) para di-

recionar seus clientes no caminho certo. O Freshchat permite que tópicos 

ou assuntos sejam atribuídos de forma inteligente com base na expertise 

ou níveis de habilidade de cada agente. Automatizando esse processo, 

você não precisará se preocupar em observar cuidadosamente cada cha-

mado para garantir que ele será encaminhado para o agente correto.

4. Permita que seus clientes sejam atendidos por voz

                    A complexidade dos atendimentos de suporte podem aumentar 

ao longo da conversa e é possível que seus clientes precisem de um 

pouco de ajuda para articular e explicar melhor seus problemas. Nesses 

casos, permita que seus clientes optem pelo atendimento por telefone di-

retamente através do chat.

                    A função CoBrowsing do Freshchat torna isso possível. Com ela, 

seus agentes podem transferir seus clientes de um chat ao vivo para uma 

ligação de áudio ou vídeo com apenas um clique. Soluções assim podem 

te ajudar a entender melhor como solucionar os problemas apresentados.

5. Ofereça um chat de suporte 24h por dia

                    Utilize o poder dos chatbots para oferecer suporte a seus clientes 

até mesmo fora do horário de funcionamento do seu negócio. Nosso bot 

oferece conversas alimentadas por inteligência artificial, inclusive quando 

1. Auxilie seus agentes com o contexto

                    Como chats em tempo real demandam respostas rápidas, seus 

agentes irão precisar das informações do usuário imediatamente para 

poderem atendê-lo, incluindo o histórico do ticket e uma timeline de 

eventos. Desde o histórico de navegação no site, até contatos prévios, o 

contexto irá auxiliar seus agentes a responder com mais precisão.

                    O Freshchat, nossa ferramenta de suporte via chat, facilita essa 

tarefa. Ela permite, inclusive, a integração de ferramentas externas, 

como seu CRM ou outras aplicações de terceiros, para coletar dados re-

levantes.

2. Converse com seus clientes por onde eles preferirem

                    Ofereça uma experiência consistente através de plataformas que 

seus clientes realmente utilizem. Não se limite somente ao seu site. Inte-

gre todos os seus canais de atendimento para garantir que o agente 

certo seja atribuído automaticamente ao cliente certo. Isso também 

permitirá que seus agentes continuem conversas previamente interrom-

pidas pelo cliente.

3. Conecte seus clientes aos especialistas

                    Otimize seu processo direcionando determinados atendimentos 

aos agentes mais capacitados para resolvê-los. Configure tópicos de 
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A interface intuitiva do Freshchat, juntamente com a facilidade de 

acesso às informações no painel, fez uma grande diferença em nosso 

workflow, permitindo que nosso time ofereça assistências personaliza-

das a cada cliente.

Aditya Priyadarshi, Online Product Head - Make My Trip

DICA DO ESPECIALISTA:  Seus clientes podem trocar de guias e 

sites durante o atendimento, ou mesmo ficarem offline em seu aplicativo. 

Por isso, mantenha-os informados das mensagens que podem estar per-

dendo nesses casos. Notifique-os de atualizações na conversa para im-

pedir finalizações.

seus agentes estão dormindo. Customize os workflows para controlar o 

que e como seus bots se comunicam com os clientes. Você pode, inclusi-

ve, treinar seu bot para transferir a conversa para outros canais de aten-

dimento quando necessário.

conversa (como reembolsos, agendamentos ou cancelamentos) para di-

recionar seus clientes no caminho certo. O Freshchat permite que tópicos 

ou assuntos sejam atribuídos de forma inteligente com base na expertise 

ou níveis de habilidade de cada agente. Automatizando esse processo, 

você não precisará se preocupar em observar cuidadosamente cada cha-

mado para garantir que ele será encaminhado para o agente correto.

4. Permita que seus clientes sejam atendidos por voz

                    A complexidade dos atendimentos de suporte podem aumentar 

ao longo da conversa e é possível que seus clientes precisem de um 

pouco de ajuda para articular e explicar melhor seus problemas. Nesses 

casos, permita que seus clientes optem pelo atendimento por telefone di-

retamente através do chat.

                    A função CoBrowsing do Freshchat torna isso possível. Com ela, 

seus agentes podem transferir seus clientes de um chat ao vivo para uma 

ligação de áudio ou vídeo com apenas um clique. Soluções assim podem 

te ajudar a entender melhor como solucionar os problemas apresentados.

5. Ofereça um chat de suporte 24h por dia

                    Utilize o poder dos chatbots para oferecer suporte a seus clientes 

até mesmo fora do horário de funcionamento do seu negócio. Nosso bot 

oferece conversas alimentadas por inteligência artificial, inclusive quando 

1. Auxilie seus agentes com o contexto

                    Como chats em tempo real demandam respostas rápidas, seus 

agentes irão precisar das informações do usuário imediatamente para 

poderem atendê-lo, incluindo o histórico do ticket e uma timeline de 

eventos. Desde o histórico de navegação no site, até contatos prévios, o 

contexto irá auxiliar seus agentes a responder com mais precisão.

                    O Freshchat, nossa ferramenta de suporte via chat, facilita essa 

tarefa. Ela permite, inclusive, a integração de ferramentas externas, 

como seu CRM ou outras aplicações de terceiros, para coletar dados re-

levantes.

2. Converse com seus clientes por onde eles preferirem

                    Ofereça uma experiência consistente através de plataformas que 

seus clientes realmente utilizem. Não se limite somente ao seu site. Inte-

gre todos os seus canais de atendimento para garantir que o agente 

certo seja atribuído automaticamente ao cliente certo. Isso também 

permitirá que seus agentes continuem conversas previamente interrom-

pidas pelo cliente.

3. Conecte seus clientes aos especialistas

                    Otimize seu processo direcionando determinados atendimentos 

aos agentes mais capacitados para resolvê-los. Configure tópicos de 



77%
dos consumidores globais
utilizam o email como canal
de interação com marcas e
36% afirmam que é o melhor
canal para obter suporte.

Email
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Por mais que pareça old school, o email continua sendo um canal muito 

utilizado para dúvidas complicadas de suporte. Explicações longas nor-

malmente são feitas por ele. Um serviço de email bem construído é essen-

cial para estabelecer conversas e construir relacionamentos com seus 

clientes.
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Tenha o contexto completo

da jornada do cliente

Não  deixe o cliente esperando

pelo agente utilizando regras

de atribuição inteligentes

Resolva tickets rapidamente

ao ajudar seus times à trabalhar

em conjunto

seus agentes estão dormindo. Customize os workflows para controlar o 

que e como seus bots se comunicam com os clientes. Você pode, inclusi-

ve, treinar seu bot para transferir a conversa para outros canais de aten-

dimento quando necessário.

conversa (como reembolsos, agendamentos ou cancelamentos) para di-

recionar seus clientes no caminho certo. O Freshchat permite que tópicos 

ou assuntos sejam atribuídos de forma inteligente com base na expertise 

ou níveis de habilidade de cada agente. Automatizando esse processo, 

você não precisará se preocupar em observar cuidadosamente cada cha-

mado para garantir que ele será encaminhado para o agente correto.

4. Permita que seus clientes sejam atendidos por voz

                    A complexidade dos atendimentos de suporte podem aumentar 

ao longo da conversa e é possível que seus clientes precisem de um 

pouco de ajuda para articular e explicar melhor seus problemas. Nesses 

casos, permita que seus clientes optem pelo atendimento por telefone di-

retamente através do chat.

                    A função CoBrowsing do Freshchat torna isso possível. Com ela, 

seus agentes podem transferir seus clientes de um chat ao vivo para uma 

ligação de áudio ou vídeo com apenas um clique. Soluções assim podem 

te ajudar a entender melhor como solucionar os problemas apresentados.

5. Ofereça um chat de suporte 24h por dia

                    Utilize o poder dos chatbots para oferecer suporte a seus clientes 

até mesmo fora do horário de funcionamento do seu negócio. Nosso bot 

oferece conversas alimentadas por inteligência artificial, inclusive quando 

1. Auxilie seus agentes com o contexto

                    Como chats em tempo real demandam respostas rápidas, seus 

agentes irão precisar das informações do usuário imediatamente para 

poderem atendê-lo, incluindo o histórico do ticket e uma timeline de 

eventos. Desde o histórico de navegação no site, até contatos prévios, o 

contexto irá auxiliar seus agentes a responder com mais precisão.

                    O Freshchat, nossa ferramenta de suporte via chat, facilita essa 

tarefa. Ela permite, inclusive, a integração de ferramentas externas, 

como seu CRM ou outras aplicações de terceiros, para coletar dados re-

levantes.

2. Converse com seus clientes por onde eles preferirem

                    Ofereça uma experiência consistente através de plataformas que 

seus clientes realmente utilizem. Não se limite somente ao seu site. Inte-

gre todos os seus canais de atendimento para garantir que o agente 

certo seja atribuído automaticamente ao cliente certo. Isso também 

permitirá que seus agentes continuem conversas previamente interrom-

pidas pelo cliente.

3. Conecte seus clientes aos especialistas

                    Otimize seu processo direcionando determinados atendimentos 

aos agentes mais capacitados para resolvê-los. Configure tópicos de 
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mado para garantir que ele será encaminhado para o agente correto.
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ao longo da conversa e é possível que seus clientes precisem de um 

pouco de ajuda para articular e explicar melhor seus problemas. Nesses 

casos, permita que seus clientes optem pelo atendimento por telefone di-

retamente através do chat.

                    A função CoBrowsing do Freshchat torna isso possível. Com ela, 

seus agentes podem transferir seus clientes de um chat ao vivo para uma 

ligação de áudio ou vídeo com apenas um clique. Soluções assim podem 

te ajudar a entender melhor como solucionar os problemas apresentados.

5. Ofereça um chat de suporte 24h por dia

                    Utilize o poder dos chatbots para oferecer suporte a seus clientes 

até mesmo fora do horário de funcionamento do seu negócio. Nosso bot 

oferece conversas alimentadas por inteligência artificial, inclusive quando 

1. Auxilie seus agentes com o contexto

                    Como chats em tempo real demandam respostas rápidas, seus 

agentes irão precisar das informações do usuário imediatamente para 

poderem atendê-lo, incluindo o histórico do ticket e uma timeline de 

eventos. Desde o histórico de navegação no site, até contatos prévios, o 

contexto irá auxiliar seus agentes a responder com mais precisão.

                    O Freshchat, nossa ferramenta de suporte via chat, facilita essa 

tarefa. Ela permite, inclusive, a integração de ferramentas externas, 

como seu CRM ou outras aplicações de terceiros, para coletar dados re-

levantes.

2. Converse com seus clientes por onde eles preferirem

                    Ofereça uma experiência consistente através de plataformas que 

seus clientes realmente utilizem. Não se limite somente ao seu site. Inte-

gre todos os seus canais de atendimento para garantir que o agente 

certo seja atribuído automaticamente ao cliente certo. Isso também 

permitirá que seus agentes continuem conversas previamente interrom-

pidas pelo cliente.

3. Conecte seus clientes aos especialistas

                    Otimize seu processo direcionando determinados atendimentos 

aos agentes mais capacitados para resolvê-los. Configure tópicos de 
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1. Esteja ciente da jornada do cliente

                    Evite pedir informações que já foram enviadas previamente. En-

tenda todos os dados de seu cliente para estabelecer uma comunicação 

empática e foque em oferecer soluções relevantes com base no anda-

mento do atendimento. Você precisa garantir que seus agentes tenham 

acesso rápido a toda a informação pertinente, desde os detalhes de 

compra até ações durante todos os estágios da jornada, incluindo pági-

nas de FAQ acessada. A suíte Freshworks 360 torna essa tarefa possível 

(e fácil), unificando suporte, vendas e marketing para entregar experiên-

cias personalizadas através de todos os canais.

2. Envie atendimentos ao agente certo na hora certa

                    Crie workflows automatizados que encaminhem todos os emails 

para o agente certo, garantindo um suporte eficiente aos seus clientes. 

Direcione tickets com base em habilidades específicas ou divisões de 

departamento, por exemplo. Atenda os tickets mais urgentes primeiro, 

evitando experiências desagradáveis.

                    O Freshdesk, nosso software de suporte intuitivo, automatiza o 

processo de atribuição de tickets para garantir que seu cliente será 

levado exatamente para onde precisa. Ele pode atribuir tickets com base 

na experiência do agente ou na quantidade de tickets sob responsabili-
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dade de cada um, considerando habilidades ou regras de rotatividade. O 

Freshdesk também permite que você estabeleça regras de prioridade 

com base em critérios específicos, como assunto ou idioma do email) 

para garantir atendimento a tickets urgentes primeiro.

3. Lembre-se que customer service importa para todos

                    Customer service não é uma função exclusiva do seu time de su-

porte. Muitas vezes, seus agentes precisam de informações de membros 

de outros times ou, até mesmo, de fora da sua empresa. Essas situações 

podem incluir times internos, como o financeiro e vendas ou até mesmo 

parceiros, como logística e estoque. Se você não permitir a colaboração 

entre setores de forma eficiente, a visibilidade e contexto serão afetados. 

Jamais deixe seus agentes (e, logicamente, clientes) esperando por res-

postas. Abandone a ”linha de produção” e permita que seus times traba-

lhem em paralelo, como um time de pit stop em uma corrida.

                    O Freshconnect, nossa solução de comunicação entre times, ra-

pidamente conecta membros e parceiros a tickets para resolver proble-

mas em tempo real. Compartilhe a responsabilidade de cada ticket para 

centralizar o controle. Você também pode dividir tickets complexos com 

a funcionalidade “pai e filho” (ou ticket primário e secundário) para traba-

lhar em conjunto paralelamente.

4. Responda dúvidas comuns rapidamente

                    Otimize seu processo de resolução de tickets. Principalmente 

aqueles que estão te perguntando a mesma coisa. Chamados de clientes 

não são sempre únicos, suas soluções também não. Evite perder tempo 

respondendo solicitações repetitivas ao conectar tickets com proble-

mas semelhantes. Crie uma sequência master e conecte tickets seme-

lhantes para que seu agente possa resolver a sequência de uma vez, ao 

invés de dedicar múltiplos agentes para resolver cada tópico. O Fresh-

desk permite, inclusive, que você envie atualizações simultâneas a todos 

os tickets conectados.

5. Permita que seus agentes foquem no

que realmente importa

                    Deixe que seus agentes foquem no que é mais importante e auto-

matize o resto. Tire as tarefas secundárias das mentes deles para que 

possam fazer o que fazem de melhor - ajudar seus clientes. Simplifique e 

agilize os tempos de resposta para dúvidas comuns com a função Res-

postas Predefinidas do Freshdesk. Você pode, inclusive, automatizar ce-

nários comuns para ajudar seus agentes a realizar várias ações com 

apenas um clique. Possibilite que seus agentes completem todas as suas 

tarefas diretamente do seu helpdesk e observe melhores resultados nas 

interações com clientes. Permita que a autonomia torne as coisas mais 

fáceis. Quando seus agentes podem criar suas próprias dashboards de 

tickets e automações, você economiza um tempo muito importante, para 

eles e para seus clientes.



seus agentes estão dormindo. Customize os workflows para controlar o 

que e como seus bots se comunicam com os clientes. Você pode, inclusi-

ve, treinar seu bot para transferir a conversa para outros canais de aten-

dimento quando necessário.

conversa (como reembolsos, agendamentos ou cancelamentos) para di-

recionar seus clientes no caminho certo. O Freshchat permite que tópicos 

ou assuntos sejam atribuídos de forma inteligente com base na expertise 

ou níveis de habilidade de cada agente. Automatizando esse processo, 

você não precisará se preocupar em observar cuidadosamente cada cha-

mado para garantir que ele será encaminhado para o agente correto.

4. Permita que seus clientes sejam atendidos por voz

                    A complexidade dos atendimentos de suporte podem aumentar 

ao longo da conversa e é possível que seus clientes precisem de um 

pouco de ajuda para articular e explicar melhor seus problemas. Nesses 

casos, permita que seus clientes optem pelo atendimento por telefone di-

retamente através do chat.

                    A função CoBrowsing do Freshchat torna isso possível. Com ela, 

seus agentes podem transferir seus clientes de um chat ao vivo para uma 

ligação de áudio ou vídeo com apenas um clique. Soluções assim podem 

te ajudar a entender melhor como solucionar os problemas apresentados.

5. Ofereça um chat de suporte 24h por dia

                    Utilize o poder dos chatbots para oferecer suporte a seus clientes 

até mesmo fora do horário de funcionamento do seu negócio. Nosso bot 

oferece conversas alimentadas por inteligência artificial, inclusive quando 

1. Auxilie seus agentes com o contexto

                    Como chats em tempo real demandam respostas rápidas, seus 

agentes irão precisar das informações do usuário imediatamente para 

poderem atendê-lo, incluindo o histórico do ticket e uma timeline de 

eventos. Desde o histórico de navegação no site, até contatos prévios, o 

contexto irá auxiliar seus agentes a responder com mais precisão.

                    O Freshchat, nossa ferramenta de suporte via chat, facilita essa 

tarefa. Ela permite, inclusive, a integração de ferramentas externas, 

como seu CRM ou outras aplicações de terceiros, para coletar dados re-

levantes.

2. Converse com seus clientes por onde eles preferirem

                    Ofereça uma experiência consistente através de plataformas que 

seus clientes realmente utilizem. Não se limite somente ao seu site. Inte-

gre todos os seus canais de atendimento para garantir que o agente 

certo seja atribuído automaticamente ao cliente certo. Isso também 

permitirá que seus agentes continuem conversas previamente interrom-

pidas pelo cliente.

3. Conecte seus clientes aos especialistas

                    Otimize seu processo direcionando determinados atendimentos 

aos agentes mais capacitados para resolvê-los. Configure tópicos de 

1. Esteja ciente da jornada do cliente

                    Evite pedir informações que já foram enviadas previamente. En-

tenda todos os dados de seu cliente para estabelecer uma comunicação 

empática e foque em oferecer soluções relevantes com base no anda-

mento do atendimento. Você precisa garantir que seus agentes tenham 

acesso rápido a toda a informação pertinente, desde os detalhes de 

compra até ações durante todos os estágios da jornada, incluindo pági-

nas de FAQ acessada. A suíte Freshworks 360 torna essa tarefa possível 

(e fácil), unificando suporte, vendas e marketing para entregar experiên-

cias personalizadas através de todos os canais.

2. Envie atendimentos ao agente certo na hora certa

                    Crie workflows automatizados que encaminhem todos os emails 

para o agente certo, garantindo um suporte eficiente aos seus clientes. 

Direcione tickets com base em habilidades específicas ou divisões de 

departamento, por exemplo. Atenda os tickets mais urgentes primeiro, 

evitando experiências desagradáveis.

                    O Freshdesk, nosso software de suporte intuitivo, automatiza o 

processo de atribuição de tickets para garantir que seu cliente será 

levado exatamente para onde precisa. Ele pode atribuir tickets com base 

na experiência do agente ou na quantidade de tickets sob responsabili-
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dade de cada um, considerando habilidades ou regras de rotatividade. O 

Freshdesk também permite que você estabeleça regras de prioridade 

com base em critérios específicos, como assunto ou idioma do email) 

para garantir atendimento a tickets urgentes primeiro.

3. Lembre-se que customer service importa para todos

                    Customer service não é uma função exclusiva do seu time de su-

porte. Muitas vezes, seus agentes precisam de informações de membros 

de outros times ou, até mesmo, de fora da sua empresa. Essas situações 

podem incluir times internos, como o financeiro e vendas ou até mesmo 

parceiros, como logística e estoque. Se você não permitir a colaboração 

entre setores de forma eficiente, a visibilidade e contexto serão afetados. 

Jamais deixe seus agentes (e, logicamente, clientes) esperando por res-

postas. Abandone a ”linha de produção” e permita que seus times traba-

lhem em paralelo, como um time de pit stop em uma corrida.

                    O Freshconnect, nossa solução de comunicação entre times, ra-

pidamente conecta membros e parceiros a tickets para resolver proble-

mas em tempo real. Compartilhe a responsabilidade de cada ticket para 

centralizar o controle. Você também pode dividir tickets complexos com 

a funcionalidade “pai e filho” (ou ticket primário e secundário) para traba-

lhar em conjunto paralelamente.

4. Responda dúvidas comuns rapidamente

                    Otimize seu processo de resolução de tickets. Principalmente 

aqueles que estão te perguntando a mesma coisa. Chamados de clientes 

não são sempre únicos, suas soluções também não. Evite perder tempo 

respondendo solicitações repetitivas ao conectar tickets com proble-

mas semelhantes. Crie uma sequência master e conecte tickets seme-

lhantes para que seu agente possa resolver a sequência de uma vez, ao 

invés de dedicar múltiplos agentes para resolver cada tópico. O Fresh-

desk permite, inclusive, que você envie atualizações simultâneas a todos 

os tickets conectados.

5. Permita que seus agentes foquem no

que realmente importa

                    Deixe que seus agentes foquem no que é mais importante e auto-

matize o resto. Tire as tarefas secundárias das mentes deles para que 

possam fazer o que fazem de melhor - ajudar seus clientes. Simplifique e 

agilize os tempos de resposta para dúvidas comuns com a função Res-

postas Predefinidas do Freshdesk. Você pode, inclusive, automatizar ce-

nários comuns para ajudar seus agentes a realizar várias ações com 

apenas um clique. Possibilite que seus agentes completem todas as suas 

tarefas diretamente do seu helpdesk e observe melhores resultados nas 

interações com clientes. Permita que a autonomia torne as coisas mais 

fáceis. Quando seus agentes podem criar suas próprias dashboards de 

tickets e automações, você economiza um tempo muito importante, para 

eles e para seus clientes.



seus agentes estão dormindo. Customize os workflows para controlar o 

que e como seus bots se comunicam com os clientes. Você pode, inclusi-

ve, treinar seu bot para transferir a conversa para outros canais de aten-

dimento quando necessário.

conversa (como reembolsos, agendamentos ou cancelamentos) para di-

recionar seus clientes no caminho certo. O Freshchat permite que tópicos 

ou assuntos sejam atribuídos de forma inteligente com base na expertise 

ou níveis de habilidade de cada agente. Automatizando esse processo, 

você não precisará se preocupar em observar cuidadosamente cada cha-

mado para garantir que ele será encaminhado para o agente correto.

4. Permita que seus clientes sejam atendidos por voz

                    A complexidade dos atendimentos de suporte podem aumentar 

ao longo da conversa e é possível que seus clientes precisem de um 

pouco de ajuda para articular e explicar melhor seus problemas. Nesses 

casos, permita que seus clientes optem pelo atendimento por telefone di-

retamente através do chat.

                    A função CoBrowsing do Freshchat torna isso possível. Com ela, 

seus agentes podem transferir seus clientes de um chat ao vivo para uma 

ligação de áudio ou vídeo com apenas um clique. Soluções assim podem 

te ajudar a entender melhor como solucionar os problemas apresentados.

5. Ofereça um chat de suporte 24h por dia

                    Utilize o poder dos chatbots para oferecer suporte a seus clientes 

até mesmo fora do horário de funcionamento do seu negócio. Nosso bot 

oferece conversas alimentadas por inteligência artificial, inclusive quando 

1. Auxilie seus agentes com o contexto

                    Como chats em tempo real demandam respostas rápidas, seus 

agentes irão precisar das informações do usuário imediatamente para 

poderem atendê-lo, incluindo o histórico do ticket e uma timeline de 

eventos. Desde o histórico de navegação no site, até contatos prévios, o 

contexto irá auxiliar seus agentes a responder com mais precisão.

                    O Freshchat, nossa ferramenta de suporte via chat, facilita essa 

tarefa. Ela permite, inclusive, a integração de ferramentas externas, 

como seu CRM ou outras aplicações de terceiros, para coletar dados re-

levantes.

2. Converse com seus clientes por onde eles preferirem

                    Ofereça uma experiência consistente através de plataformas que 

seus clientes realmente utilizem. Não se limite somente ao seu site. Inte-

gre todos os seus canais de atendimento para garantir que o agente 

certo seja atribuído automaticamente ao cliente certo. Isso também 

permitirá que seus agentes continuem conversas previamente interrom-

pidas pelo cliente.

3. Conecte seus clientes aos especialistas

                    Otimize seu processo direcionando determinados atendimentos 

aos agentes mais capacitados para resolvê-los. Configure tópicos de 

1. Esteja ciente da jornada do cliente

                    Evite pedir informações que já foram enviadas previamente. En-

tenda todos os dados de seu cliente para estabelecer uma comunicação 

empática e foque em oferecer soluções relevantes com base no anda-

mento do atendimento. Você precisa garantir que seus agentes tenham 

acesso rápido a toda a informação pertinente, desde os detalhes de 

compra até ações durante todos os estágios da jornada, incluindo pági-

nas de FAQ acessada. A suíte Freshworks 360 torna essa tarefa possível 

(e fácil), unificando suporte, vendas e marketing para entregar experiên-

cias personalizadas através de todos os canais.

2. Envie atendimentos ao agente certo na hora certa

                    Crie workflows automatizados que encaminhem todos os emails 

para o agente certo, garantindo um suporte eficiente aos seus clientes. 

Direcione tickets com base em habilidades específicas ou divisões de 

departamento, por exemplo. Atenda os tickets mais urgentes primeiro, 

evitando experiências desagradáveis.

                    O Freshdesk, nosso software de suporte intuitivo, automatiza o 

processo de atribuição de tickets para garantir que seu cliente será 

levado exatamente para onde precisa. Ele pode atribuir tickets com base 

na experiência do agente ou na quantidade de tickets sob responsabili-

dade de cada um, considerando habilidades ou regras de rotatividade. O 

Freshdesk também permite que você estabeleça regras de prioridade 

com base em critérios específicos, como assunto ou idioma do email) 

para garantir atendimento a tickets urgentes primeiro.

3. Lembre-se que customer service importa para todos

                    Customer service não é uma função exclusiva do seu time de su-

porte. Muitas vezes, seus agentes precisam de informações de membros 

de outros times ou, até mesmo, de fora da sua empresa. Essas situações 

podem incluir times internos, como o financeiro e vendas ou até mesmo 

parceiros, como logística e estoque. Se você não permitir a colaboração 

entre setores de forma eficiente, a visibilidade e contexto serão afetados. 

Jamais deixe seus agentes (e, logicamente, clientes) esperando por res-

postas. Abandone a ”linha de produção” e permita que seus times traba-

lhem em paralelo, como um time de pit stop em uma corrida.

                    O Freshconnect, nossa solução de comunicação entre times, ra-

pidamente conecta membros e parceiros a tickets para resolver proble-

mas em tempo real. Compartilhe a responsabilidade de cada ticket para 

centralizar o controle. Você também pode dividir tickets complexos com 

a funcionalidade “pai e filho” (ou ticket primário e secundário) para traba-

lhar em conjunto paralelamente.
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4. Responda dúvidas comuns rapidamente

                    Otimize seu processo de resolução de tickets. Principalmente 

aqueles que estão te perguntando a mesma coisa. Chamados de clientes 

não são sempre únicos, suas soluções também não. Evite perder tempo 

respondendo solicitações repetitivas ao conectar tickets com proble-

mas semelhantes. Crie uma sequência master e conecte tickets seme-

lhantes para que seu agente possa resolver a sequência de uma vez, ao 

invés de dedicar múltiplos agentes para resolver cada tópico. O Fresh-

desk permite, inclusive, que você envie atualizações simultâneas a todos 

os tickets conectados.

5. Permita que seus agentes foquem no

que realmente importa

                    Deixe que seus agentes foquem no que é mais importante e auto-

matize o resto. Tire as tarefas secundárias das mentes deles para que 

possam fazer o que fazem de melhor - ajudar seus clientes. Simplifique e 

agilize os tempos de resposta para dúvidas comuns com a função Res-

postas Predefinidas do Freshdesk. Você pode, inclusive, automatizar ce-

nários comuns para ajudar seus agentes a realizar várias ações com 

apenas um clique. Possibilite que seus agentes completem todas as suas 

tarefas diretamente do seu helpdesk e observe melhores resultados nas 

interações com clientes. Permita que a autonomia torne as coisas mais 

fáceis. Quando seus agentes podem criar suas próprias dashboards de 

tickets e automações, você economiza um tempo muito importante, para 

eles e para seus clientes.
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seus agentes estão dormindo. Customize os workflows para controlar o 

que e como seus bots se comunicam com os clientes. Você pode, inclusi-

ve, treinar seu bot para transferir a conversa para outros canais de aten-

dimento quando necessário.

conversa (como reembolsos, agendamentos ou cancelamentos) para di-

recionar seus clientes no caminho certo. O Freshchat permite que tópicos 

ou assuntos sejam atribuídos de forma inteligente com base na expertise 

ou níveis de habilidade de cada agente. Automatizando esse processo, 

você não precisará se preocupar em observar cuidadosamente cada cha-

mado para garantir que ele será encaminhado para o agente correto.

4. Permita que seus clientes sejam atendidos por voz

                    A complexidade dos atendimentos de suporte podem aumentar 

ao longo da conversa e é possível que seus clientes precisem de um 

pouco de ajuda para articular e explicar melhor seus problemas. Nesses 

casos, permita que seus clientes optem pelo atendimento por telefone di-

retamente através do chat.

                    A função CoBrowsing do Freshchat torna isso possível. Com ela, 

seus agentes podem transferir seus clientes de um chat ao vivo para uma 

ligação de áudio ou vídeo com apenas um clique. Soluções assim podem 

te ajudar a entender melhor como solucionar os problemas apresentados.

5. Ofereça um chat de suporte 24h por dia

                    Utilize o poder dos chatbots para oferecer suporte a seus clientes 

até mesmo fora do horário de funcionamento do seu negócio. Nosso bot 

oferece conversas alimentadas por inteligência artificial, inclusive quando 

1. Auxilie seus agentes com o contexto

                    Como chats em tempo real demandam respostas rápidas, seus 

agentes irão precisar das informações do usuário imediatamente para 

poderem atendê-lo, incluindo o histórico do ticket e uma timeline de 

eventos. Desde o histórico de navegação no site, até contatos prévios, o 

contexto irá auxiliar seus agentes a responder com mais precisão.

                    O Freshchat, nossa ferramenta de suporte via chat, facilita essa 

tarefa. Ela permite, inclusive, a integração de ferramentas externas, 

como seu CRM ou outras aplicações de terceiros, para coletar dados re-

levantes.

2. Converse com seus clientes por onde eles preferirem

                    Ofereça uma experiência consistente através de plataformas que 

seus clientes realmente utilizem. Não se limite somente ao seu site. Inte-

gre todos os seus canais de atendimento para garantir que o agente 

certo seja atribuído automaticamente ao cliente certo. Isso também 

permitirá que seus agentes continuem conversas previamente interrom-

pidas pelo cliente.

3. Conecte seus clientes aos especialistas

                    Otimize seu processo direcionando determinados atendimentos 

aos agentes mais capacitados para resolvê-los. Configure tópicos de 

1. Esteja ciente da jornada do cliente

                    Evite pedir informações que já foram enviadas previamente. En-

tenda todos os dados de seu cliente para estabelecer uma comunicação 

empática e foque em oferecer soluções relevantes com base no anda-

mento do atendimento. Você precisa garantir que seus agentes tenham 

acesso rápido a toda a informação pertinente, desde os detalhes de 

compra até ações durante todos os estágios da jornada, incluindo pági-

nas de FAQ acessada. A suíte Freshworks 360 torna essa tarefa possível 

(e fácil), unificando suporte, vendas e marketing para entregar experiên-

cias personalizadas através de todos os canais.

2. Envie atendimentos ao agente certo na hora certa

                    Crie workflows automatizados que encaminhem todos os emails 

para o agente certo, garantindo um suporte eficiente aos seus clientes. 

Direcione tickets com base em habilidades específicas ou divisões de 

departamento, por exemplo. Atenda os tickets mais urgentes primeiro, 

evitando experiências desagradáveis.

                    O Freshdesk, nosso software de suporte intuitivo, automatiza o 

processo de atribuição de tickets para garantir que seu cliente será 

levado exatamente para onde precisa. Ele pode atribuir tickets com base 

na experiência do agente ou na quantidade de tickets sob responsabili-

dade de cada um, considerando habilidades ou regras de rotatividade. O 

Freshdesk também permite que você estabeleça regras de prioridade 

com base em critérios específicos, como assunto ou idioma do email) 

para garantir atendimento a tickets urgentes primeiro.

3. Lembre-se que customer service importa para todos

                    Customer service não é uma função exclusiva do seu time de su-

porte. Muitas vezes, seus agentes precisam de informações de membros 

de outros times ou, até mesmo, de fora da sua empresa. Essas situações 

podem incluir times internos, como o financeiro e vendas ou até mesmo 

parceiros, como logística e estoque. Se você não permitir a colaboração 

entre setores de forma eficiente, a visibilidade e contexto serão afetados. 

Jamais deixe seus agentes (e, logicamente, clientes) esperando por res-

postas. Abandone a ”linha de produção” e permita que seus times traba-

lhem em paralelo, como um time de pit stop em uma corrida.

                    O Freshconnect, nossa solução de comunicação entre times, ra-

pidamente conecta membros e parceiros a tickets para resolver proble-

mas em tempo real. Compartilhe a responsabilidade de cada ticket para 

centralizar o controle. Você também pode dividir tickets complexos com 

a funcionalidade “pai e filho” (ou ticket primário e secundário) para traba-

lhar em conjunto paralelamente.

4. Responda dúvidas comuns rapidamente

                    Otimize seu processo de resolução de tickets. Principalmente 

aqueles que estão te perguntando a mesma coisa. Chamados de clientes 

não são sempre únicos, suas soluções também não. Evite perder tempo 

respondendo solicitações repetitivas ao conectar tickets com proble-

mas semelhantes. Crie uma sequência master e conecte tickets seme-

lhantes para que seu agente possa resolver a sequência de uma vez, ao 

invés de dedicar múltiplos agentes para resolver cada tópico. O Fresh-

desk permite, inclusive, que você envie atualizações simultâneas a todos 

os tickets conectados.

5. Permita que seus agentes foquem no

que realmente importa

                    Deixe que seus agentes foquem no que é mais importante e auto-

matize o resto. Tire as tarefas secundárias das mentes deles para que 

possam fazer o que fazem de melhor - ajudar seus clientes. Simplifique e 

agilize os tempos de resposta para dúvidas comuns com a função Res-

postas Predefinidas do Freshdesk. Você pode, inclusive, automatizar ce-

nários comuns para ajudar seus agentes a realizar várias ações com 

apenas um clique. Possibilite que seus agentes completem todas as suas 

tarefas diretamente do seu helpdesk e observe melhores resultados nas 
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DICA DO ESPECIALISTA:  Dê um passo a mais para fazer seus 

clientes se sentirem especiais. Encontre maneiras de elevar a experiên-

cia estudando o histórico de compras. Por exemplo, ao invés de oferecer 

simplesmente a opção de embalar para presente, você pode dizer: “Notei 

que você gostaria de receber este pedido embalado para presente. Gos-

taria de incluir uma mensagem personalizada?”.

interações com clientes. Permita que a autonomia torne as coisas mais 

fáceis. Quando seus agentes podem criar suas próprias dashboards de 

tickets e automações, você economiza um tempo muito importante, para 

eles e para seus clientes.

Ao reduzir os esforços manuais para agentes, a aderência ao SLA me-

lhorou. Com a administração passando menos tempo reportando tare-

fas manualmente, nosso time de operações teve mais tempo para 

pensar estrategicamente sobre customer service, o que está impactan-

do positivamente nossos índices de satisfação.

Vaughan Potter, Head of Customer Services - Hamleys



54%
dos consumidores
globais utilizam o telefone
regularmente para interagir
com marcas, enquanto 29%
utilizam para suporte.

Telefone
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Na era das conversas curtas, uma ligação de um cliente implica urgência. 

Clientes ligam para entrar em contato se estão fora de casa ou se preci-

sam de atenção imediata. Ajude-os estando disponível e chegando ao 

centro do problema, rápido.

Poupe-os de terem que se explicar

Diminua tempos de espera

ao balancear recursos

através de canais

Mantenha a comunicação

aberta 24h através de bots

1. Esteja ciente do que levou ao post

                    O contexto nunca foi tão importante. Ao responder a um post de 

um cliente, é vital que você conheça todo o contexto da jornada daquele 

cliente até aquele momento. Sem isso, você corre o risco de oferecer 

uma solução que já foi tentada, sem sucesso, pelo cliente. Pedir que ele 

entre em contato com o suporte ou enviar artigos que ele provavelmente 

já tenha lido, só irá deixá-lo ainda mais insatisfeito. Garanta que você irá 

levá-lo sempre em frente, jamais dê passos para trás.

2. Monitore tudo, mas filtre o que realmente importa

                    Muito pode ser dito sobre você nas redes sociais, mas nem tudo 

é importante ou requer alguma ação. Você precisa filtrar as reclamações 

e solicitações reais de suporte do resto para resolvê-las adequadamen-

te. Por mais importante que isso seja, não é produtivo deixar que seus 

agentes façam essa filtragem manualmente. Infelizmente, o risco de 

perder posts e causar uma crise de imagem também não é uma opção.

                    O Social Signals, nossa função alimentada por inteligência artifi-

cial, utiliza seu algoritmo para escanear menções em suas redes sociais 

e encontrar aquelas que precisam de sua atenção. Após a filtragem, você 

pode atribuí-las ao agente - ou grupo de agentes - certo para resolvê-las 

imediatamente.

3. Tome conhecimento imediatamente, resolva rapida-

mente

                    Assim que você identificar os posts que precisam de atenção, re-

conheça que está trabalhando neles imediatamente. A falta de atenção 

ao problema é, provavelmente, o que trouxe seu cliente aqui. Mesmo que 

uma solução imediata não seja possível, garanta que haverá uma respos-

ta com um pedido de desculpas e uma atualização. E, assim que respon-

der, comece a resolver.

                    Com o Social Signs, você pode atribuir tweets filtrados imediata-

mente a um agente específico com base no contexto.

4. Torne seus esforços visíveis

                    Quando a insatisfação de seu cliente se torna pública, os passos 

que você toma para reconhecê-la também devem ser. Isso mostrará a 

qualquer um que veja aquele post que você se importa e está disposto a 

fazer o certo. Quando uma solução nas redes sociais não é possível, ou 

se é necessário ter acesso a dados pessoais, entre em contato através 

de outro canal assim que for necessário.

5. Coloque as pessoas certas para resolver

                    Talvez você tenha times diferentes dedicados a cuidar de sua pre-

sença nas redes sociais com base no tipo e quantidade de demandas 

que você recebe. Esses times podem incluir Social Media ou até mesmo 

seu time de Marketing. Eles, no entanto, talvez não estejam preparados 

para oferecer soluções de suporte. Atribua responsabilidades aos times 

para garantir um processo fluido de identificação, atribuição e resolução 

dos problemas, identificando quando o time de suporte deve intervir.
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1. Receba todas as ligações, mas priorize as de urgência

                    Nenhuma ligação de um cliente deve ser ignorada e as urgentes 

devem ser encaminhadas a um agente o mais rápido possível. Direcione 

seus clientes através dos caminhos certos para ajudá-los a encontrar um 

agente capacitado imediatamente. Se seu agente não estiver disponível, 

permita-os deixarem mensagens. Mas lembre-se: isso só funcionará a 

seu favor se as mensagens forem retornadas assim que o agente estiver 

disponível novamente.

                    O Freshcaller, nosso software para call centers hospedado na 

nuvem, ajuda você a customizar caminhos para receber todas as liga-

ções. Ele também garante que você jamais deixe uma chamada passar, 

pois converte todas as mensagens e ligações perdidas em tickets.

2. Transfira o contexto através de canais

                    Às vezes, seus clientes podem te ligar para continuar ou escalonar 

uma conversa que iniciaram em outro canal. Inclusive, você pode ter que 

ligar para clientes para um follow up de um atendimento prévio iniciado 

em outros pontos de contato. De qualquer forma, informações de cada 

etapa precisam ser adicionadas e transferidas para cada agente traba-

lhando naquele chamado.

                    Nossa ferramenta permite que você adicione observações às 

conversas, para que, se os tickets forem transferidos entre times, o novo 

agente responsável possa ter acesso ao histórico completo do atendimento 

antes de oferecer a solução mais adequada.

3. JAMAIS faça o cliente repetir informações

                    Quando seus clientes precisam falar com mais de um agente pelo tele-

fone, garanta que eles não precisem repetir as mesmas informações nova-

mente. Transfira ligações com contexto para que seu agente possa continuar 

a conversa sem perder o ritmo.

                    Com a ferramenta “Transferência Assistida” do Freshcaller, seus agen-

tes terão conversas melhores com o contexto certo para levá-las a diante.

4. Torne cada interação relevante gerenciando tarefas com 

atenção

                    Canais diferentes podem receber volumes variáveis de chamados de 

suporte em momentos diferentes. Se seus agentes estiverem muito espalha-

dos entre setores, seus atendimentos serão prejudicados, diminuindo os 

níveis de satisfação de seus clientes.

                    Gerencie seu workload de maneira inteligente com o Omniroute, nossa 

função exclusiva (patente pendente) de atribuição automática que te ajuda a 

gerir a demanda de forma prática. O Omniroute detecta o volume de atendi-

mento nos canais e atribui tickets conforme a disponibilidade dos agen-

tes. Por exemplo, se seu agente está em uma ligação, novos tickets não 

serão atribuídos a ele até que a ligação seja finalizada. Estes, serão atri-

buídos a agentes com menos demanda. Dessa forma, seus clientes terão 

um atendimento mais exclusivo e atencioso.

5. Esteja disponível mesmo fora do horário comercial

                    Um cliente frustrado quer ter respostas independente de quando 

ligarem para você. Mesmo sendo impossível ter agentes disponíveis 24h 

por dia, você ainda precisará de uma segunda opção. Utilize bots para 

atender ligações e ajudar clientes que liguem após seu horário de funcio-

namento.

                    O bot inteligente do Freshcaller entra como um substituto perfeito 

quando seus agentes não estão disponíveis. Ele simplifica a navegação e 

guia seus clientes para a solução certa.

1. Esteja ciente do que levou ao post

                    O contexto nunca foi tão importante. Ao responder a um post de 

um cliente, é vital que você conheça todo o contexto da jornada daquele 

cliente até aquele momento. Sem isso, você corre o risco de oferecer 

uma solução que já foi tentada, sem sucesso, pelo cliente. Pedir que ele 

entre em contato com o suporte ou enviar artigos que ele provavelmente 

já tenha lido, só irá deixá-lo ainda mais insatisfeito. Garanta que você irá 

levá-lo sempre em frente, jamais dê passos para trás.

2. Monitore tudo, mas filtre o que realmente importa

                    Muito pode ser dito sobre você nas redes sociais, mas nem tudo 

é importante ou requer alguma ação. Você precisa filtrar as reclamações 

e solicitações reais de suporte do resto para resolvê-las adequadamen-

te. Por mais importante que isso seja, não é produtivo deixar que seus 

agentes façam essa filtragem manualmente. Infelizmente, o risco de 

perder posts e causar uma crise de imagem também não é uma opção.

                    O Social Signals, nossa função alimentada por inteligência artifi-

cial, utiliza seu algoritmo para escanear menções em suas redes sociais 

e encontrar aquelas que precisam de sua atenção. Após a filtragem, você 

pode atribuí-las ao agente - ou grupo de agentes - certo para resolvê-las 

imediatamente.

3. Tome conhecimento imediatamente, resolva rapida-

mente

                    Assim que você identificar os posts que precisam de atenção, re-

conheça que está trabalhando neles imediatamente. A falta de atenção 

ao problema é, provavelmente, o que trouxe seu cliente aqui. Mesmo que 

uma solução imediata não seja possível, garanta que haverá uma respos-

ta com um pedido de desculpas e uma atualização. E, assim que respon-

der, comece a resolver.

                    Com o Social Signs, você pode atribuir tweets filtrados imediata-

mente a um agente específico com base no contexto.

4. Torne seus esforços visíveis

                    Quando a insatisfação de seu cliente se torna pública, os passos 

que você toma para reconhecê-la também devem ser. Isso mostrará a 

qualquer um que veja aquele post que você se importa e está disposto a 

fazer o certo. Quando uma solução nas redes sociais não é possível, ou 

se é necessário ter acesso a dados pessoais, entre em contato através 

de outro canal assim que for necessário.

5. Coloque as pessoas certas para resolver

                    Talvez você tenha times diferentes dedicados a cuidar de sua pre-

sença nas redes sociais com base no tipo e quantidade de demandas 

que você recebe. Esses times podem incluir Social Media ou até mesmo 

seu time de Marketing. Eles, no entanto, talvez não estejam preparados 

para oferecer soluções de suporte. Atribua responsabilidades aos times 

para garantir um processo fluido de identificação, atribuição e resolução 

dos problemas, identificando quando o time de suporte deve intervir.



1. Receba todas as ligações, mas priorize as de urgência

                    Nenhuma ligação de um cliente deve ser ignorada e as urgentes 

devem ser encaminhadas a um agente o mais rápido possível. Direcione 

seus clientes através dos caminhos certos para ajudá-los a encontrar um 

agente capacitado imediatamente. Se seu agente não estiver disponível, 

permita-os deixarem mensagens. Mas lembre-se: isso só funcionará a 

seu favor se as mensagens forem retornadas assim que o agente estiver 

disponível novamente.

                    O Freshcaller, nosso software para call centers hospedado na 

nuvem, ajuda você a customizar caminhos para receber todas as liga-

ções. Ele também garante que você jamais deixe uma chamada passar, 

pois converte todas as mensagens e ligações perdidas em tickets.

2. Transfira o contexto através de canais

                    Às vezes, seus clientes podem te ligar para continuar ou escalonar 

uma conversa que iniciaram em outro canal. Inclusive, você pode ter que 

ligar para clientes para um follow up de um atendimento prévio iniciado 

em outros pontos de contato. De qualquer forma, informações de cada 

etapa precisam ser adicionadas e transferidas para cada agente traba-

lhando naquele chamado.

                    Nossa ferramenta permite que você adicione observações às 
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conversas, para que, se os tickets forem transferidos entre times, o novo 

agente responsável possa ter acesso ao histórico completo do atendimento 

antes de oferecer a solução mais adequada.

3. JAMAIS faça o cliente repetir informações

                    Quando seus clientes precisam falar com mais de um agente pelo tele-

fone, garanta que eles não precisem repetir as mesmas informações nova-

mente. Transfira ligações com contexto para que seu agente possa continuar 

a conversa sem perder o ritmo.

                    Com a ferramenta “Transferência Assistida” do Freshcaller, seus agen-

tes terão conversas melhores com o contexto certo para levá-las a diante.

4. Torne cada interação relevante gerenciando tarefas com 

atenção

                    Canais diferentes podem receber volumes variáveis de chamados de 

suporte em momentos diferentes. Se seus agentes estiverem muito espalha-

dos entre setores, seus atendimentos serão prejudicados, diminuindo os 

níveis de satisfação de seus clientes.

                    Gerencie seu workload de maneira inteligente com o Omniroute, nossa 

função exclusiva (patente pendente) de atribuição automática que te ajuda a 

gerir a demanda de forma prática. O Omniroute detecta o volume de atendi-

mento nos canais e atribui tickets conforme a disponibilidade dos agen-

tes. Por exemplo, se seu agente está em uma ligação, novos tickets não 

serão atribuídos a ele até que a ligação seja finalizada. Estes, serão atri-

buídos a agentes com menos demanda. Dessa forma, seus clientes terão 

um atendimento mais exclusivo e atencioso.

5. Esteja disponível mesmo fora do horário comercial

                    Um cliente frustrado quer ter respostas independente de quando 

ligarem para você. Mesmo sendo impossível ter agentes disponíveis 24h 

por dia, você ainda precisará de uma segunda opção. Utilize bots para 

atender ligações e ajudar clientes que liguem após seu horário de funcio-

namento.

                    O bot inteligente do Freshcaller entra como um substituto perfeito 

quando seus agentes não estão disponíveis. Ele simplifica a navegação e 

guia seus clientes para a solução certa.

1. Esteja ciente do que levou ao post

                    O contexto nunca foi tão importante. Ao responder a um post de 

um cliente, é vital que você conheça todo o contexto da jornada daquele 

cliente até aquele momento. Sem isso, você corre o risco de oferecer 

uma solução que já foi tentada, sem sucesso, pelo cliente. Pedir que ele 

entre em contato com o suporte ou enviar artigos que ele provavelmente 

já tenha lido, só irá deixá-lo ainda mais insatisfeito. Garanta que você irá 

levá-lo sempre em frente, jamais dê passos para trás.

2. Monitore tudo, mas filtre o que realmente importa

                    Muito pode ser dito sobre você nas redes sociais, mas nem tudo 

é importante ou requer alguma ação. Você precisa filtrar as reclamações 

e solicitações reais de suporte do resto para resolvê-las adequadamen-

te. Por mais importante que isso seja, não é produtivo deixar que seus 

agentes façam essa filtragem manualmente. Infelizmente, o risco de 

perder posts e causar uma crise de imagem também não é uma opção.

                    O Social Signals, nossa função alimentada por inteligência artifi-

cial, utiliza seu algoritmo para escanear menções em suas redes sociais 

e encontrar aquelas que precisam de sua atenção. Após a filtragem, você 

pode atribuí-las ao agente - ou grupo de agentes - certo para resolvê-las 

imediatamente.

3. Tome conhecimento imediatamente, resolva rapida-

mente

                    Assim que você identificar os posts que precisam de atenção, re-

conheça que está trabalhando neles imediatamente. A falta de atenção 

ao problema é, provavelmente, o que trouxe seu cliente aqui. Mesmo que 

uma solução imediata não seja possível, garanta que haverá uma respos-

ta com um pedido de desculpas e uma atualização. E, assim que respon-

der, comece a resolver.

                    Com o Social Signs, você pode atribuir tweets filtrados imediata-

mente a um agente específico com base no contexto.

4. Torne seus esforços visíveis

                    Quando a insatisfação de seu cliente se torna pública, os passos 

que você toma para reconhecê-la também devem ser. Isso mostrará a 

qualquer um que veja aquele post que você se importa e está disposto a 

fazer o certo. Quando uma solução nas redes sociais não é possível, ou 

se é necessário ter acesso a dados pessoais, entre em contato através 

de outro canal assim que for necessário.

5. Coloque as pessoas certas para resolver

                    Talvez você tenha times diferentes dedicados a cuidar de sua pre-

sença nas redes sociais com base no tipo e quantidade de demandas 

que você recebe. Esses times podem incluir Social Media ou até mesmo 

seu time de Marketing. Eles, no entanto, talvez não estejam preparados 

para oferecer soluções de suporte. Atribua responsabilidades aos times 

para garantir um processo fluido de identificação, atribuição e resolução 

dos problemas, identificando quando o time de suporte deve intervir.



1. Receba todas as ligações, mas priorize as de urgência

                    Nenhuma ligação de um cliente deve ser ignorada e as urgentes 

devem ser encaminhadas a um agente o mais rápido possível. Direcione 

seus clientes através dos caminhos certos para ajudá-los a encontrar um 

agente capacitado imediatamente. Se seu agente não estiver disponível, 

permita-os deixarem mensagens. Mas lembre-se: isso só funcionará a 

seu favor se as mensagens forem retornadas assim que o agente estiver 

disponível novamente.

                    O Freshcaller, nosso software para call centers hospedado na 

nuvem, ajuda você a customizar caminhos para receber todas as liga-

ções. Ele também garante que você jamais deixe uma chamada passar, 

pois converte todas as mensagens e ligações perdidas em tickets.

2. Transfira o contexto através de canais

                    Às vezes, seus clientes podem te ligar para continuar ou escalonar 

uma conversa que iniciaram em outro canal. Inclusive, você pode ter que 

ligar para clientes para um follow up de um atendimento prévio iniciado 

em outros pontos de contato. De qualquer forma, informações de cada 

etapa precisam ser adicionadas e transferidas para cada agente traba-

lhando naquele chamado.

                    Nossa ferramenta permite que você adicione observações às 

conversas, para que, se os tickets forem transferidos entre times, o novo 

agente responsável possa ter acesso ao histórico completo do atendimento 

antes de oferecer a solução mais adequada.

3. JAMAIS faça o cliente repetir informações

                    Quando seus clientes precisam falar com mais de um agente pelo tele-

fone, garanta que eles não precisem repetir as mesmas informações nova-

mente. Transfira ligações com contexto para que seu agente possa continuar 

a conversa sem perder o ritmo.

                    Com a ferramenta “Transferência Assistida” do Freshcaller, seus agen-

tes terão conversas melhores com o contexto certo para levá-las a diante.

4. Torne cada interação relevante gerenciando tarefas com 

atenção

                    Canais diferentes podem receber volumes variáveis de chamados de 

suporte em momentos diferentes. Se seus agentes estiverem muito espalha-

dos entre setores, seus atendimentos serão prejudicados, diminuindo os 

níveis de satisfação de seus clientes.

                    Gerencie seu workload de maneira inteligente com o Omniroute, nossa 

função exclusiva (patente pendente) de atribuição automática que te ajuda a 

gerir a demanda de forma prática. O Omniroute detecta o volume de atendi-
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DICA DO ESPECIALISTA:  Monitore suas conversas constante-

mente para encontrar maneiras de aumentar a produtividade de seus 

agentes, ou mesmo, possíveis mudanças na forma em que eles se comu-

nicam. Monitorando chamadas em tempo real, você poderá identificar 

pontos que requerem mais treinamento ou suporte dos agentes.

mento nos canais e atribui tickets conforme a disponibilidade dos agen-

tes. Por exemplo, se seu agente está em uma ligação, novos tickets não 

serão atribuídos a ele até que a ligação seja finalizada. Estes, serão atri-

buídos a agentes com menos demanda. Dessa forma, seus clientes terão 

um atendimento mais exclusivo e atencioso.

5. Esteja disponível mesmo fora do horário comercial

                    Um cliente frustrado quer ter respostas independente de quando 

ligarem para você. Mesmo sendo impossível ter agentes disponíveis 24h 

por dia, você ainda precisará de uma segunda opção. Utilize bots para 

atender ligações e ajudar clientes que liguem após seu horário de funcio-

namento.

                    O bot inteligente do Freshcaller entra como um substituto perfeito 

quando seus agentes não estão disponíveis. Ele simplifica a navegação e 

guia seus clientes para a solução certa.

1. Esteja ciente do que levou ao post

                    O contexto nunca foi tão importante. Ao responder a um post de 

um cliente, é vital que você conheça todo o contexto da jornada daquele 

cliente até aquele momento. Sem isso, você corre o risco de oferecer 

uma solução que já foi tentada, sem sucesso, pelo cliente. Pedir que ele 

entre em contato com o suporte ou enviar artigos que ele provavelmente 

já tenha lido, só irá deixá-lo ainda mais insatisfeito. Garanta que você irá 

levá-lo sempre em frente, jamais dê passos para trás.

2. Monitore tudo, mas filtre o que realmente importa

                    Muito pode ser dito sobre você nas redes sociais, mas nem tudo 

é importante ou requer alguma ação. Você precisa filtrar as reclamações 

e solicitações reais de suporte do resto para resolvê-las adequadamen-

te. Por mais importante que isso seja, não é produtivo deixar que seus 

agentes façam essa filtragem manualmente. Infelizmente, o risco de 

perder posts e causar uma crise de imagem também não é uma opção.

                    O Social Signals, nossa função alimentada por inteligência artifi-

cial, utiliza seu algoritmo para escanear menções em suas redes sociais 

e encontrar aquelas que precisam de sua atenção. Após a filtragem, você 

pode atribuí-las ao agente - ou grupo de agentes - certo para resolvê-las 

imediatamente.

3. Tome conhecimento imediatamente, resolva rapida-

mente

                    Assim que você identificar os posts que precisam de atenção, re-

conheça que está trabalhando neles imediatamente. A falta de atenção 

ao problema é, provavelmente, o que trouxe seu cliente aqui. Mesmo que 

uma solução imediata não seja possível, garanta que haverá uma respos-

ta com um pedido de desculpas e uma atualização. E, assim que respon-

der, comece a resolver.

                    Com o Social Signs, você pode atribuir tweets filtrados imediata-

mente a um agente específico com base no contexto.

4. Torne seus esforços visíveis

                    Quando a insatisfação de seu cliente se torna pública, os passos 

que você toma para reconhecê-la também devem ser. Isso mostrará a 

qualquer um que veja aquele post que você se importa e está disposto a 

fazer o certo. Quando uma solução nas redes sociais não é possível, ou 

se é necessário ter acesso a dados pessoais, entre em contato através 

de outro canal assim que for necessário.

5. Coloque as pessoas certas para resolver

                    Talvez você tenha times diferentes dedicados a cuidar de sua pre-

sença nas redes sociais com base no tipo e quantidade de demandas 

que você recebe. Esses times podem incluir Social Media ou até mesmo 

seu time de Marketing. Eles, no entanto, talvez não estejam preparados 

para oferecer soluções de suporte. Atribua responsabilidades aos times 

para garantir um processo fluido de identificação, atribuição e resolução 

dos problemas, identificando quando o time de suporte deve intervir.



46%
dos consumidores
globais falam sobre suas
satisfações ou insatisfações
de serviço nas redes sociais.

Redes Sociais
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Consumidores que expressam suas frustrações através das redes sociais, 

provavelmente tentaram, sem sucesso, obter ajuda através de seus outros 

canais anteriormente. Esses clientes tiveram uma experiência ruim de su-

porte e não irão economizar nas críticas, principalmente em um canal pú-

blico como as redes sociais. Um feedback ruim nunca é bom para os negó-

cios, então preste atenção nesses canais para tratá-los com prioridade.
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Utilize inteligência artificial

para identificá-los

Fale sobre os assuntos

com propriedade

Torne seus esforços

visíveis e imediatos

1. Esteja ciente do que levou ao post

                    O contexto nunca foi tão importante. Ao responder a um post de 

um cliente, é vital que você conheça todo o contexto da jornada daquele 

cliente até aquele momento. Sem isso, você corre o risco de oferecer 

uma solução que já foi tentada, sem sucesso, pelo cliente. Pedir que ele 

entre em contato com o suporte ou enviar artigos que ele provavelmente 

já tenha lido, só irá deixá-lo ainda mais insatisfeito. Garanta que você irá 

levá-lo sempre em frente, jamais dê passos para trás.

2. Monitore tudo, mas filtre o que realmente importa

                    Muito pode ser dito sobre você nas redes sociais, mas nem tudo 

é importante ou requer alguma ação. Você precisa filtrar as reclamações 

e solicitações reais de suporte do resto para resolvê-las adequadamen-

te. Por mais importante que isso seja, não é produtivo deixar que seus 

agentes façam essa filtragem manualmente. Infelizmente, o risco de 

perder posts e causar uma crise de imagem também não é uma opção.

                    O Social Signals, nossa função alimentada por inteligência artifi-

cial, utiliza seu algoritmo para escanear menções em suas redes sociais 

e encontrar aquelas que precisam de sua atenção. Após a filtragem, você 

pode atribuí-las ao agente - ou grupo de agentes - certo para resolvê-las 

imediatamente.

3. Tome conhecimento imediatamente, resolva rapida-

mente

                    Assim que você identificar os posts que precisam de atenção, re-

conheça que está trabalhando neles imediatamente. A falta de atenção 

ao problema é, provavelmente, o que trouxe seu cliente aqui. Mesmo que 

uma solução imediata não seja possível, garanta que haverá uma respos-

ta com um pedido de desculpas e uma atualização. E, assim que respon-

der, comece a resolver.

                    Com o Social Signs, você pode atribuir tweets filtrados imediata-

mente a um agente específico com base no contexto.

4. Torne seus esforços visíveis

                    Quando a insatisfação de seu cliente se torna pública, os passos 

que você toma para reconhecê-la também devem ser. Isso mostrará a 

qualquer um que veja aquele post que você se importa e está disposto a 

fazer o certo. Quando uma solução nas redes sociais não é possível, ou 

se é necessário ter acesso a dados pessoais, entre em contato através 

de outro canal assim que for necessário.

5. Coloque as pessoas certas para resolver

                    Talvez você tenha times diferentes dedicados a cuidar de sua pre-

sença nas redes sociais com base no tipo e quantidade de demandas 

que você recebe. Esses times podem incluir Social Media ou até mesmo 

seu time de Marketing. Eles, no entanto, talvez não estejam preparados 

para oferecer soluções de suporte. Atribua responsabilidades aos times 

para garantir um processo fluido de identificação, atribuição e resolução 

dos problemas, identificando quando o time de suporte deve intervir.
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1. Esteja ciente do que levou ao post

                    O contexto nunca foi tão importante. Ao responder a um post de 

um cliente, é vital que você conheça todo o contexto da jornada daquele 

cliente até aquele momento. Sem isso, você corre o risco de oferecer 

uma solução que já foi tentada, sem sucesso, pelo cliente. Pedir que ele 

entre em contato com o suporte ou enviar artigos que ele provavelmente 

já tenha lido, só irá deixá-lo ainda mais insatisfeito. Garanta que você irá 

levá-lo sempre em frente, jamais dê passos para trás.

2. Monitore tudo, mas filtre o que realmente importa

                    Muito pode ser dito sobre você nas redes sociais, mas nem tudo 

é importante ou requer alguma ação. Você precisa filtrar as reclamações 

e solicitações reais de suporte do resto para resolvê-las adequadamen-

te. Por mais importante que isso seja, não é produtivo deixar que seus 

agentes façam essa filtragem manualmente. Infelizmente, o risco de 

perder posts e causar uma crise de imagem também não é uma opção.

                    O Social Signals, nossa função alimentada por inteligência artifi-

cial, utiliza seu algoritmo para escanear menções em suas redes sociais 

e encontrar aquelas que precisam de sua atenção. Após a filtragem, você 

pode atribuí-las ao agente - ou grupo de agentes - certo para resolvê-las 

imediatamente.
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3. Tome conhecimento imediatamente, resolva rapida-

mente

                    Assim que você identificar os posts que precisam de atenção, re-

conheça que está trabalhando neles imediatamente. A falta de atenção 

ao problema é, provavelmente, o que trouxe seu cliente aqui. Mesmo que 

uma solução imediata não seja possível, garanta que haverá uma respos-

ta com um pedido de desculpas e uma atualização. E, assim que respon-

der, comece a resolver.

                    Com o Social Signs, você pode atribuir tweets filtrados imediata-

mente a um agente específico com base no contexto.

4. Torne seus esforços visíveis

                    Quando a insatisfação de seu cliente se torna pública, os passos 

que você toma para reconhecê-la também devem ser. Isso mostrará a 

qualquer um que veja aquele post que você se importa e está disposto a 

fazer o certo. Quando uma solução nas redes sociais não é possível, ou 

se é necessário ter acesso a dados pessoais, entre em contato através 

de outro canal assim que for necessário.

5. Coloque as pessoas certas para resolver

                    Talvez você tenha times diferentes dedicados a cuidar de sua pre-

sença nas redes sociais com base no tipo e quantidade de demandas 

que você recebe. Esses times podem incluir Social Media ou até mesmo 

seu time de Marketing. Eles, no entanto, talvez não estejam preparados 

para oferecer soluções de suporte. Atribua responsabilidades aos times 

para garantir um processo fluido de identificação, atribuição e resolução 

dos problemas, identificando quando o time de suporte deve intervir.



1. Esteja ciente do que levou ao post

                    O contexto nunca foi tão importante. Ao responder a um post de 

um cliente, é vital que você conheça todo o contexto da jornada daquele 

cliente até aquele momento. Sem isso, você corre o risco de oferecer 

uma solução que já foi tentada, sem sucesso, pelo cliente. Pedir que ele 

entre em contato com o suporte ou enviar artigos que ele provavelmente 

já tenha lido, só irá deixá-lo ainda mais insatisfeito. Garanta que você irá 

levá-lo sempre em frente, jamais dê passos para trás.

2. Monitore tudo, mas filtre o que realmente importa

                    Muito pode ser dito sobre você nas redes sociais, mas nem tudo 

é importante ou requer alguma ação. Você precisa filtrar as reclamações 

e solicitações reais de suporte do resto para resolvê-las adequadamen-

te. Por mais importante que isso seja, não é produtivo deixar que seus 

agentes façam essa filtragem manualmente. Infelizmente, o risco de 

perder posts e causar uma crise de imagem também não é uma opção.

                    O Social Signals, nossa função alimentada por inteligência artifi-

cial, utiliza seu algoritmo para escanear menções em suas redes sociais 

e encontrar aquelas que precisam de sua atenção. Após a filtragem, você 

pode atribuí-las ao agente - ou grupo de agentes - certo para resolvê-las 

imediatamente.
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3. Tome conhecimento imediatamente, resolva rapida-

mente

                    Assim que você identificar os posts que precisam de atenção, re-

conheça que está trabalhando neles imediatamente. A falta de atenção 

ao problema é, provavelmente, o que trouxe seu cliente aqui. Mesmo que 

uma solução imediata não seja possível, garanta que haverá uma respos-

ta com um pedido de desculpas e uma atualização. E, assim que respon-

der, comece a resolver.

                    Com o Social Signs, você pode atribuir tweets filtrados imediata-

mente a um agente específico com base no contexto.

4. Torne seus esforços visíveis

                    Quando a insatisfação de seu cliente se torna pública, os passos 

que você toma para reconhecê-la também devem ser. Isso mostrará a 

qualquer um que veja aquele post que você se importa e está disposto a 

fazer o certo. Quando uma solução nas redes sociais não é possível, ou 

se é necessário ter acesso a dados pessoais, entre em contato através 

de outro canal assim que for necessário.

5. Coloque as pessoas certas para resolver

                    Talvez você tenha times diferentes dedicados a cuidar de sua pre-
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sença nas redes sociais com base no tipo e quantidade de demandas 

que você recebe. Esses times podem incluir Social Media ou até mesmo 

seu time de Marketing. Eles, no entanto, talvez não estejam preparados 

para oferecer soluções de suporte. Atribua responsabilidades aos times 

para garantir um processo fluido de identificação, atribuição e resolução 

dos problemas, identificando quando o time de suporte deve intervir.



1. Esteja ciente do que levou ao post

                    O contexto nunca foi tão importante. Ao responder a um post de 

um cliente, é vital que você conheça todo o contexto da jornada daquele 

cliente até aquele momento. Sem isso, você corre o risco de oferecer 

uma solução que já foi tentada, sem sucesso, pelo cliente. Pedir que ele 

entre em contato com o suporte ou enviar artigos que ele provavelmente 

já tenha lido, só irá deixá-lo ainda mais insatisfeito. Garanta que você irá 

levá-lo sempre em frente, jamais dê passos para trás.

2. Monitore tudo, mas filtre o que realmente importa

                    Muito pode ser dito sobre você nas redes sociais, mas nem tudo 

é importante ou requer alguma ação. Você precisa filtrar as reclamações 

e solicitações reais de suporte do resto para resolvê-las adequadamen-

te. Por mais importante que isso seja, não é produtivo deixar que seus 

agentes façam essa filtragem manualmente. Infelizmente, o risco de 

perder posts e causar uma crise de imagem também não é uma opção.

                    O Social Signals, nossa função alimentada por inteligência artifi-

cial, utiliza seu algoritmo para escanear menções em suas redes sociais 

e encontrar aquelas que precisam de sua atenção. Após a filtragem, você 

pode atribuí-las ao agente - ou grupo de agentes - certo para resolvê-las 

imediatamente.

3. Tome conhecimento imediatamente, resolva rapida-

mente

                    Assim que você identificar os posts que precisam de atenção, re-

conheça que está trabalhando neles imediatamente. A falta de atenção 

ao problema é, provavelmente, o que trouxe seu cliente aqui. Mesmo que 

uma solução imediata não seja possível, garanta que haverá uma respos-

ta com um pedido de desculpas e uma atualização. E, assim que respon-

der, comece a resolver.

                    Com o Social Signs, você pode atribuir tweets filtrados imediata-

mente a um agente específico com base no contexto.

4. Torne seus esforços visíveis

                    Quando a insatisfação de seu cliente se torna pública, os passos 

que você toma para reconhecê-la também devem ser. Isso mostrará a 

qualquer um que veja aquele post que você se importa e está disposto a 

fazer o certo. Quando uma solução nas redes sociais não é possível, ou 

se é necessário ter acesso a dados pessoais, entre em contato através 

de outro canal assim que for necessário.

5. Coloque as pessoas certas para resolver

                    Talvez você tenha times diferentes dedicados a cuidar de sua pre-
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DICA DO ESPECIALISTA:  Construa sua presença social apenas 

nas redes que são relevantes aos seus consumidores. Não dependa de 

trends. Invista em um canal somente após estudar padrões de engaja-

mento do seu público-alvo.

sença nas redes sociais com base no tipo e quantidade de demandas 

que você recebe. Esses times podem incluir Social Media ou até mesmo 

seu time de Marketing. Eles, no entanto, talvez não estejam preparados 

para oferecer soluções de suporte. Atribua responsabilidades aos times 

para garantir um processo fluido de identificação, atribuição e resolução 

dos problemas, identificando quando o time de suporte deve intervir.
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69%
dos consumidores
globais preferem
marcas que ofereçam
soluções proativas.

Não reaja, previna
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Em um mercado saturado, é importante mostrar aos seus clientes que você 

se importa. Dados de clientes podem te ajudar a criar experiências proativas 

e personalizadas que serão um diferencial. Evite que erros surjam ao anteci-

par as necessidades de seus clientes e preveja quando intervir.
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Antecipe as necessidades

dos clientes com dados

Evite empecilhos e frustrações

antes que eles apareçam

Mantenha-os informados,

antes que eles perguntem

1. Esteja ciente do que levou ao post

                    O contexto nunca foi tão importante. Ao responder a um post de 

um cliente, é vital que você conheça todo o contexto da jornada daquele 

cliente até aquele momento. Sem isso, você corre o risco de oferecer 

uma solução que já foi tentada, sem sucesso, pelo cliente. Pedir que ele 

entre em contato com o suporte ou enviar artigos que ele provavelmente 

já tenha lido, só irá deixá-lo ainda mais insatisfeito. Garanta que você irá 

levá-lo sempre em frente, jamais dê passos para trás.

2. Monitore tudo, mas filtre o que realmente importa

                    Muito pode ser dito sobre você nas redes sociais, mas nem tudo 

é importante ou requer alguma ação. Você precisa filtrar as reclamações 

e solicitações reais de suporte do resto para resolvê-las adequadamen-

te. Por mais importante que isso seja, não é produtivo deixar que seus 

agentes façam essa filtragem manualmente. Infelizmente, o risco de 

perder posts e causar uma crise de imagem também não é uma opção.

                    O Social Signals, nossa função alimentada por inteligência artifi-

cial, utiliza seu algoritmo para escanear menções em suas redes sociais 

e encontrar aquelas que precisam de sua atenção. Após a filtragem, você 

pode atribuí-las ao agente - ou grupo de agentes - certo para resolvê-las 

imediatamente.

3. Tome conhecimento imediatamente, resolva rapida-

mente

                    Assim que você identificar os posts que precisam de atenção, re-

conheça que está trabalhando neles imediatamente. A falta de atenção 

ao problema é, provavelmente, o que trouxe seu cliente aqui. Mesmo que 

uma solução imediata não seja possível, garanta que haverá uma respos-

ta com um pedido de desculpas e uma atualização. E, assim que respon-

der, comece a resolver.

                    Com o Social Signs, você pode atribuir tweets filtrados imediata-

mente a um agente específico com base no contexto.

4. Torne seus esforços visíveis

                    Quando a insatisfação de seu cliente se torna pública, os passos 

que você toma para reconhecê-la também devem ser. Isso mostrará a 

qualquer um que veja aquele post que você se importa e está disposto a 

fazer o certo. Quando uma solução nas redes sociais não é possível, ou 

se é necessário ter acesso a dados pessoais, entre em contato através 

de outro canal assim que for necessário.

5. Coloque as pessoas certas para resolver

                    Talvez você tenha times diferentes dedicados a cuidar de sua pre-

sença nas redes sociais com base no tipo e quantidade de demandas 

que você recebe. Esses times podem incluir Social Media ou até mesmo 

seu time de Marketing. Eles, no entanto, talvez não estejam preparados 

para oferecer soluções de suporte. Atribua responsabilidades aos times 

para garantir um processo fluido de identificação, atribuição e resolução 

dos problemas, identificando quando o time de suporte deve intervir.



1. Esteja ciente do que levou ao post

                    O contexto nunca foi tão importante. Ao responder a um post de 

um cliente, é vital que você conheça todo o contexto da jornada daquele 

cliente até aquele momento. Sem isso, você corre o risco de oferecer 

uma solução que já foi tentada, sem sucesso, pelo cliente. Pedir que ele 

entre em contato com o suporte ou enviar artigos que ele provavelmente 

já tenha lido, só irá deixá-lo ainda mais insatisfeito. Garanta que você irá 

levá-lo sempre em frente, jamais dê passos para trás.

2. Monitore tudo, mas filtre o que realmente importa

                    Muito pode ser dito sobre você nas redes sociais, mas nem tudo 

é importante ou requer alguma ação. Você precisa filtrar as reclamações 

e solicitações reais de suporte do resto para resolvê-las adequadamen-

te. Por mais importante que isso seja, não é produtivo deixar que seus 

agentes façam essa filtragem manualmente. Infelizmente, o risco de 

perder posts e causar uma crise de imagem também não é uma opção.

                    O Social Signals, nossa função alimentada por inteligência artifi-

cial, utiliza seu algoritmo para escanear menções em suas redes sociais 

e encontrar aquelas que precisam de sua atenção. Após a filtragem, você 

pode atribuí-las ao agente - ou grupo de agentes - certo para resolvê-las 

imediatamente.

3. Tome conhecimento imediatamente, resolva rapida-

mente

                    Assim que você identificar os posts que precisam de atenção, re-

conheça que está trabalhando neles imediatamente. A falta de atenção 

ao problema é, provavelmente, o que trouxe seu cliente aqui. Mesmo que 

uma solução imediata não seja possível, garanta que haverá uma respos-

ta com um pedido de desculpas e uma atualização. E, assim que respon-

der, comece a resolver.

                    Com o Social Signs, você pode atribuir tweets filtrados imediata-

mente a um agente específico com base no contexto.

4. Torne seus esforços visíveis

                    Quando a insatisfação de seu cliente se torna pública, os passos 

que você toma para reconhecê-la também devem ser. Isso mostrará a 

qualquer um que veja aquele post que você se importa e está disposto a 

fazer o certo. Quando uma solução nas redes sociais não é possível, ou 

se é necessário ter acesso a dados pessoais, entre em contato através 

de outro canal assim que for necessário.

5. Coloque as pessoas certas para resolver

                    Talvez você tenha times diferentes dedicados a cuidar de sua pre-

sença nas redes sociais com base no tipo e quantidade de demandas 

que você recebe. Esses times podem incluir Social Media ou até mesmo 

seu time de Marketing. Eles, no entanto, talvez não estejam preparados 

para oferecer soluções de suporte. Atribua responsabilidades aos times 

para garantir um processo fluido de identificação, atribuição e resolução 

dos problemas, identificando quando o time de suporte deve intervir.
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1. Identifique sinais de frustração

                    Procure por sinais que mostram que seus clientes estão tendo uma experi-

ência ruim e ofereça ajuda antes que a situação piore. Disponibilize um widget de 

ajuda estilo pop-up em seu site para suporte imediato. Interaja no momento certo 

para evitar que seus clientes saiam insatisfeitos. Você também pode utilizar as ha-

bilidades de conversa do Freddy através dos canais para oferecer suporte rápido.

2. Seja proativo

                    Não espere que seus clientes perguntem para oferecer a resposta. Envie 

notificações sobre envio, detalhes de agendamento ou alertas de produto nos 

canais preferidos dos seus clientes, por exemplo. Você pode até manter seus 

clientes informados sobre tempos de espera e inatividade com a ferramenta de 

suporte proativo do Freshdesk. Isso irá preparar seu cliente para qualquer incon-

veniência antes que eles iniciem as reclamações.

3. Ofereça ajuda antes que peçam

                    Automatize o processo de iniciar uma conversa proativa baseada em ativi-

dades específicas. O Freshdesk permite que você estabeleça gatilhos para acio-

nar o suporte proativo sem sua intervenção. Por exemplo, você pode disparar 

emails para visitantes de uma campanha do Facebook que passaram mais de 10 

segundos em sua landing page. Ou abrir um popup de chat quando um usuário 

adicionar itens de valor específico ao carrinho.



2. Esteja disponível através de vários canais para uma expe-

riência integrada

                    Sabemos que clientes não podem ficar restritos por canais. Estabele-

ça sua presença em todas as plataformas e pontos de contato que seus 

clientes esperam e utilize as vantagens de cada uma para criar experiências 

que eles merecem. Integre todos os setores para garantir conversas contínu-

as e fluidas, independentemente de onde elas começaram.

3. Tenha suporte proativo e personalizado

                    Clientes sabem que você coleta dados através deles. Agora, eles es-

peram que você utilize esses dados para criar conversas mais pessoais e re-

levantes. Utilize dados e o poder da tecnologia preditiva para relembrar os 

clientes que eles são importantes para você. Antecipe o que eles querem e 

ofereça o tipo certo de ajuda.

70%
dos consumidores
globais preferem marcas
que oferecem suporte
através de múltiplos canais.

Resumindo
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Os clientes de hoje são difíceis de agradar, e mais difíceis ainda de enrolar. 

Ao exercerem seu poder de escolha de canais de atendimento, você precisa 

criar jornadas que funcionem através deles. Aqui vai um resumo de como 

criar experiências cross-channel e fidelizar seus clientes:

1. Construa uma visão 360º do seu cliente

                    Aprenda tudo que puder sobre seu cliente para atendê-lo com impac-

to e valor. Centralize todas as informações e dados espalhadas pelos canais 

para criar uma única visão. Trabalhe com uma solução unificada que possibi-

lite um engajamento otimizado.

1. Esteja ciente do que levou ao post

                    O contexto nunca foi tão importante. Ao responder a um post de 

um cliente, é vital que você conheça todo o contexto da jornada daquele 

cliente até aquele momento. Sem isso, você corre o risco de oferecer 

uma solução que já foi tentada, sem sucesso, pelo cliente. Pedir que ele 

entre em contato com o suporte ou enviar artigos que ele provavelmente 

já tenha lido, só irá deixá-lo ainda mais insatisfeito. Garanta que você irá 

levá-lo sempre em frente, jamais dê passos para trás.

2. Monitore tudo, mas filtre o que realmente importa

                    Muito pode ser dito sobre você nas redes sociais, mas nem tudo 

é importante ou requer alguma ação. Você precisa filtrar as reclamações 

e solicitações reais de suporte do resto para resolvê-las adequadamen-

te. Por mais importante que isso seja, não é produtivo deixar que seus 

agentes façam essa filtragem manualmente. Infelizmente, o risco de 

perder posts e causar uma crise de imagem também não é uma opção.

                    O Social Signals, nossa função alimentada por inteligência artifi-

cial, utiliza seu algoritmo para escanear menções em suas redes sociais 

e encontrar aquelas que precisam de sua atenção. Após a filtragem, você 

pode atribuí-las ao agente - ou grupo de agentes - certo para resolvê-las 

imediatamente.

3. Tome conhecimento imediatamente, resolva rapida-

mente

                    Assim que você identificar os posts que precisam de atenção, re-

conheça que está trabalhando neles imediatamente. A falta de atenção 

ao problema é, provavelmente, o que trouxe seu cliente aqui. Mesmo que 

uma solução imediata não seja possível, garanta que haverá uma respos-

ta com um pedido de desculpas e uma atualização. E, assim que respon-

der, comece a resolver.

                    Com o Social Signs, você pode atribuir tweets filtrados imediata-

mente a um agente específico com base no contexto.

4. Torne seus esforços visíveis

                    Quando a insatisfação de seu cliente se torna pública, os passos 

que você toma para reconhecê-la também devem ser. Isso mostrará a 

qualquer um que veja aquele post que você se importa e está disposto a 

fazer o certo. Quando uma solução nas redes sociais não é possível, ou 

se é necessário ter acesso a dados pessoais, entre em contato através 

de outro canal assim que for necessário.

5. Coloque as pessoas certas para resolver

                    Talvez você tenha times diferentes dedicados a cuidar de sua pre-

sença nas redes sociais com base no tipo e quantidade de demandas 

que você recebe. Esses times podem incluir Social Media ou até mesmo 

seu time de Marketing. Eles, no entanto, talvez não estejam preparados 

para oferecer soluções de suporte. Atribua responsabilidades aos times 

para garantir um processo fluido de identificação, atribuição e resolução 

dos problemas, identificando quando o time de suporte deve intervir.
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2. Esteja disponível através de vários canais para uma expe-

riência integrada

                    Sabemos que clientes não podem ficar restritos por canais. Estabele-

ça sua presença em todas as plataformas e pontos de contato que seus 

clientes esperam e utilize as vantagens de cada uma para criar experiências 

que eles merecem. Integre todos os setores para garantir conversas contínu-

as e fluidas, independentemente de onde elas começaram.

3. Tenha suporte proativo e personalizado

                    Clientes sabem que você coleta dados através deles. Agora, eles es-

peram que você utilize esses dados para criar conversas mais pessoais e re-

levantes. Utilize dados e o poder da tecnologia preditiva para relembrar os 

clientes que eles são importantes para você. Antecipe o que eles querem e 

ofereça o tipo certo de ajuda.

Os clientes de hoje são difíceis de agradar, e mais difíceis ainda de enrolar. 

Ao exercerem seu poder de escolha de canais de atendimento, você precisa 

criar jornadas que funcionem através deles. Aqui vai um resumo de como 

criar experiências cross-channel e fidelizar seus clientes:

1. Construa uma visão 360º do seu cliente

                    Aprenda tudo que puder sobre seu cliente para atendê-lo com impac-

to e valor. Centralize todas as informações e dados espalhadas pelos canais 

para criar uma única visão. Trabalhe com uma solução unificada que possibi-

lite um engajamento otimizado.

1. Esteja ciente do que levou ao post

                    O contexto nunca foi tão importante. Ao responder a um post de 

um cliente, é vital que você conheça todo o contexto da jornada daquele 

cliente até aquele momento. Sem isso, você corre o risco de oferecer 

uma solução que já foi tentada, sem sucesso, pelo cliente. Pedir que ele 

entre em contato com o suporte ou enviar artigos que ele provavelmente 

já tenha lido, só irá deixá-lo ainda mais insatisfeito. Garanta que você irá 

levá-lo sempre em frente, jamais dê passos para trás.

2. Monitore tudo, mas filtre o que realmente importa

                    Muito pode ser dito sobre você nas redes sociais, mas nem tudo 

é importante ou requer alguma ação. Você precisa filtrar as reclamações 

e solicitações reais de suporte do resto para resolvê-las adequadamen-

te. Por mais importante que isso seja, não é produtivo deixar que seus 

agentes façam essa filtragem manualmente. Infelizmente, o risco de 

perder posts e causar uma crise de imagem também não é uma opção.

                    O Social Signals, nossa função alimentada por inteligência artifi-

cial, utiliza seu algoritmo para escanear menções em suas redes sociais 

e encontrar aquelas que precisam de sua atenção. Após a filtragem, você 

pode atribuí-las ao agente - ou grupo de agentes - certo para resolvê-las 

imediatamente.

3. Tome conhecimento imediatamente, resolva rapida-

mente

                    Assim que você identificar os posts que precisam de atenção, re-

conheça que está trabalhando neles imediatamente. A falta de atenção 

ao problema é, provavelmente, o que trouxe seu cliente aqui. Mesmo que 

uma solução imediata não seja possível, garanta que haverá uma respos-

ta com um pedido de desculpas e uma atualização. E, assim que respon-

der, comece a resolver.

                    Com o Social Signs, você pode atribuir tweets filtrados imediata-

mente a um agente específico com base no contexto.

4. Torne seus esforços visíveis

                    Quando a insatisfação de seu cliente se torna pública, os passos 

que você toma para reconhecê-la também devem ser. Isso mostrará a 

qualquer um que veja aquele post que você se importa e está disposto a 

fazer o certo. Quando uma solução nas redes sociais não é possível, ou 

se é necessário ter acesso a dados pessoais, entre em contato através 

de outro canal assim que for necessário.

5. Coloque as pessoas certas para resolver

                    Talvez você tenha times diferentes dedicados a cuidar de sua pre-

sença nas redes sociais com base no tipo e quantidade de demandas 

que você recebe. Esses times podem incluir Social Media ou até mesmo 

seu time de Marketing. Eles, no entanto, talvez não estejam preparados 

para oferecer soluções de suporte. Atribua responsabilidades aos times 

para garantir um processo fluido de identificação, atribuição e resolução 

dos problemas, identificando quando o time de suporte deve intervir.
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Ajudar marcas globais a criarem experiências que 

fidelizem os clientes é o que fazemos de melhor na 

Freshworks.

Nossa plataforma de Customer Service ajuda você a se 

engajar com seus clientes em todas as etapas e garantir 

bons atendimentos em escala. 

Marcas globais como Bridgestone, Honda, Hugo Boss, 

Toshiba e Cisco trabalham conosco para entregar 

experiências memoráveis.

Visite nosso site e veja o que podemos fazer por você!

loupenbrasil.com.br/freshworks

0800 591 0365

By Loupen
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