Como atender os clientes em cada
canal de contato?
Você tem dúvidas sobre como deve atender em cada canal de contato com o
seu cliente?
Então, conﬁra esse material!

O que todos os canais têm em comum?
Rapidez e eﬁciência devem ser as palavras de ordem no atendimento ao cliente,
independentemente de qual canal você está utilizando.
Além disso, a linguagem usada pelo time vai depender do tom de voz estabelecido
para a sua marca. Assim, os agentes devem ajustar a comunicação de acordo com
seu público, também independemente do canal.
Agora, cada canal tem sua particularidade e é preciso estar atento para se
adequar a cada um.
Vamos falar de:

Telefone

Redes
Sociais

Chat

E-mail

WhatsApp

Autoatendimento

Conﬁra!

Primeiro, alguns dados….
De acordo com o CXTrends*, o telefone é o canal mais utilizado pelas empresas
com 93%, seguido por:

36%
E-mail
WhatsApp

92%
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Facebook
Chat

44%

Formulário de contato

66%

Em comparação com o ano passado, os meios que mais cresceram foram:

7%

9%

WhatsApp
Chat
Reclame Aqui

9%

Este ano, o Whatsapp foi o grande protagonista, principalmente por conta da
versão Business lançada em meados de 2018.
De modo geral, as empresas aparecem alinhadas com a opinião dos clientes,
aﬁnal, quando perguntamos em quais meios eles preferem ser atendidos, as
respostas foram:

34%

Telefone
WhatsApp
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E-mail

47%

Chat
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Em relação a 2017, o aumento mais expressivo também foi do Whatsapp (7% de
aumento).
O Reclame Aqui ﬁcou em 2º lugar entre os canais que mais cresceram na
preferência dos clientes, tendo um acréscimo de 6%.
Além disso, a maioria das empresas (60%) aﬁrmou oferecer atendimento
multicanal para os clientes.
Vamos ver agora como atender em cada canal!
*estudo sobre a experiência do cliente realizado pela Octadesk em parceria com a MindMiners, que contou
com a participação de 375 empresas e 500 consumidores.

Atendimento por telefone
Uma das vantagens do atendimento por telefone (assim como o cara-a-cara) é
que você tem mais um recurso -- a fala -- para se expressar com seu cliente.

Qualidade da ligação

PONTOS EM QUE VOCÊ
DEVE PRESTAR ATENÇÃO

Poucas coisas irritam tanto o cliente
quanto uma ligação ruim. Quando ela
falha, o cliente tem que ﬁcar repetindo as
informações e como você continua não
entendendo o que ele fala, ﬁca pedindo
para ele falar mais uma vez. Então, você
também vai ﬁcando nervoso com a
situação. Por isso, primeiro garanta a
parte técnica da ligação para entregar
eﬁciência no atendimento por telefone.

Tom de voz
Apesar do tom de voz ser um aliado na
hora de se fazer entender, ele também
pode ir contra o atendimento se o agente
falar com muito desânimo ou parecer que
está apenas reproduzindo um script
decorado. Por isso, é preciso sempre
tentar transmitir simpatia através da voz,
aﬁnal, como o cliente não está te vendo,
esse é um dos poucos recursos que você
tem para que ele não interprete errado as
intenções na sua fala.

Dica
Treine o que deve ser falado no
atendimento, buscando naturalidade.
Vale treinar na frente do espelho, gravar
sua voz, sempre tentando passar alguma
emoção positiva pela voz. Depois, ouça
criticamente suas gravações e também
peça feedback do time.

Atenção
Eu sei que às vezes a gente ﬁca muito
desconfortável por se ouvir, mas eu
prometo, esse estranhamento passa -ou, pelo menos, diminui hehehe. No ﬁm,
o desconforto vale a pena, porque você
vai ajustando aquilo que não soa tão bem
e ﬁca cada vez melhor!

Então, treine para parecer o mais natural possível, transmitindo conﬁança e
simpatia pela voz.
Outra dica é falar sorrindo, porque isso confere animação à voz, evitando que o
cliente tenha uma impressão negativa do atendimento.

Agora, vamos falar de canais que privilegiam a linguagem escrita e por isso pedem
atenção especial, aﬁnal, é preciso expressar emoções através das palavras!
Para todos os casos, pense que você precisa transmitir as mensagens para o
cliente como se ele estivesse na sua frente.
Alguns recursos desses canais ajudam nessa tarefa, como o uso de emojis e
imagens (mas só se ﬁzerem sentido para a comunicação da sua marca; não é para
utilizar um meme do Chapolin se seu público é mais sério e conservador, pelamor!).
De qualquer forma, é importante deixar claro qual direcionamento você pretende
dar aquela mensagem e que emoção você quer despertar no seu cliente, para não
haver confusão.

Atendimento por redes sociais
Você sabia que a maioria dos clientes (53%) aﬁrmou se expressar nas redes
sociais quando têm uma experiência positiva ou negativa com uma empresa?
As redes sociais são uma faca de dois legumes hehehe, brincadeiras à parte, elas
podem trazer inúmeros benefícios para uma marca, como podem ser responsáveis
por disseminar uma imagem negativa de qualquer empresa.
Aﬁnal, os comentários públicos podem trazer reclamações, às vezes bem pesadas,
em relação a um serviço ruim recebido pelo cliente.
Como, então, atender bem o cliente por meio das redes sociais?

O cliente falou mal da empresa, e agora?
Bom, se você recebeu uma crítica em um comentário público, não precisa apagar,
porque isso pode acabar irritando ainda mais quem escreveu.
O que você deve fazer é responder ao comentário o mais rápido possível e com
simpatia, mostrando-se disposto a resolver o problema do cliente.
Agir dessa forma é o ideal, porque:

1.

O cliente sente-se ouvido e acolhido, o que já minimiza a irritação dele.

Mostra proatividade e disposição para consertar os erros. Isso conta pontos
2. e melhora sua imagem diante de outros clientes, que veem a postura
da empresa.
Revela uma oportunidade. Esse cliente que reclamou é uma oportunidade
3. para se tornar um promotor e elogiar você numa próxima, porque se ele
busca a rede social para falar mal da empresa, talvez faça o mesmo para
falar bem.

O cliente falou bem da empresa, posso aproveitar?
Pode! Mas com autorização dele! Não avisá-lo pode causar um desconforto se
esse cliente não quiser aparecer e isso terá o efeito contrário ao esperado. Usar
comentários positivos para valorizar sua marca é válido, porque a recomendação,
além de ser um dos gatilhos de autoridade, tem uma grande inﬂuência sobre
outros consumidores.
Dica: Como formas de promover a imagem positiva da sua empresa, você pode
tirar print dos comentários e colocar no seu site ou fazer um post agradecendo o
cliente que falou bem de você.

Quando responder publicamente e quando responder no privado?
É importante não fazer as tratativas nos comentários e expor pra todo mundo o
andamento do atendimento. Faça um comentário rápido com simpatia indicando
que você leu a solicitação, mas resolva tudo por mensagem privada. A não ser que
se trate de dúvidas mais gerais, que muita gente pode ter, como horários de funcionamento, por exemplo.

Atendimento por chat
O chat é um dos canais mais práticos para comunicação com o cliente, né?
Aﬁnal, esse tipo de atendimento possibilita que os agentes tratem de várias solicitações ao mesmo tempo, diminuindo o tempo de espera do cliente e otimizando a
produtividade do time. Mas é preciso ter cuidado na hora de atender.
Veja alguns pontos de atenção quando o assunto é chat para atendimento:

Simpatia
Como a comunicação pelo chat é escrita,
é preciso mostrar simpatia por meio das
palavras. Você pode usar símbolos como
: ) para deixar seu cliente mais à vontade.
O desaﬁo aqui é encontrar uma conexão
emocional com ele e passar conﬁança
naquilo que você diz.

Objetividade
Busque sempre passar as informações
da forma mais clara e objetiva possível.
O cliente que entra em contato por chat
quer resolver logo seu problema, então,
nada de ﬁcar enrolando! Vá direto ao
ponto.

PONTOS EM QUE VOCÊ
DEVE PRESTAR ATENÇÃO
Agilidade
Um dos pontos positivos do chat é que
ele é uma forma de comunicação com o
cliente em tempo real, por isso, é fundamental ter agilidade na hora de atender e
não deixá-lo esperando. Se esse canal de
contato é oferecido ao seu cliente,
garanta que as solicitações serão atendidas em um tempo curto, caso contrário,
você terá uma grande dor de cabeça e
perderá oportunidades de resolver o
problema dos seus clientes.

Mensagem de abertura
A mensagem de abertura é o primeiro
contato com seu cliente, por isso, invista
um tempinho pensando qual a melhor
forma de desejar boas-vindas ao seu
cliente. Quanto mais personalizada a
comunicação, melhor! Para isso, pense
sempre em quem é seu público e qual o
estilo mensagem mais adequado a ele.

Atendimento por e-mail
Uma das formas mais comuns de atender um cliente é via e-mail.
Como nos outros casos, esse tipo de atendimento deve seguir o padrão de
comunicação da sua empresa -- mais formal, mais informal, com toques de humor,
etc.
Aqui na Octa, por exemplo, nossos e-mails são cheios de emojis e gifs, porque isso
faz sentido para o nosso público, olha só um exemplo:

Na hora de redigir um e-mail, pense de verdade em quem está do outro lado
lendo, independentemente de ser um e-mail mais geral ou direcionado a uma
pessoa especíﬁca.
O e-mail é uma das formas mais impessoais de contato com o cliente, então é o
canal no qual você precisa investir mais energia para tornar a comunicação mais
personalizada e eliminar essa impessoalidade.
Acredite, isso faz diferença!
O cliente percebe quando ele é mais um na ﬁla do atendimento e quando o time
ou o agente olhou verdadeiramente para o problema dele e buscou resolvê-lo.
Quando o cliente se sente importante, ele automaticamente acaba dando mais
atenção para você também.
Por ﬁm, outro ponto importante é sempre manter o cliente atualizado sobre o
andamento da solicitação, evitando a ansiedade que o atendimento por e-mail às
vezes gera.

Atendimento por WhatsApp
O WhatsApp é um dos canais favoritos de clientes e empresas para atendimento.
O bacana é a possibilidade de mesclar imagens, texto e voz para a comunicação, o
que facilita bastante na hora de passar a mensagem, minimizando o risco de o
cliente não entender a sua intenção.
Alguns pontos, no entanto, devem ser levados em consideração na hora de
atender por esse canal:

Abordagem
É sempre bom que, se não for o cliente a
dar o primeiro passo no atendimento por
WhatsApp, você tome cuidado para
tomar a iniciativa. Certiﬁque-se de que o
cliente permite esse meio de contato,
porque apesar de muito prática, às vezes
a abordagem pelo WhatsApp pode ser
invasiva e incomodar clientes que não
esperam o contato.

PONTOS EM QUE VOCÊ
DEVE PRESTAR ATENÇÃO
Iniciando a conversa
Estabeleça uma mensagem padrão de
boas-vindas. Aqui, vale a dica que demos
no tópico do chat: personalize ao máximo
a mensagem para se aproximar do seu
cliente e começar a conversa com o pé
direito.

Excesso de mensagens
Não tem coisa pior do que abrir o
WhatsApp e ver aquela inﬁnidade de
conversas não visualizadas. Por isso,
maneire na quantidade de mensagens
enviadas aos seus clientes. O WhatsApp
é válido para enviar promoções e comunicados, mas é preciso bom senso. O
excesso de publicidade pode fazer você
ser bloqueado e não é o que você quer,
né?

Autoatendimento
O autoatendimento ajuda a desafogar a ﬁla de atendimento e resolver as questões
mais frequentes dos clientes, mas só se ele for feito corretamente!
Caso contrário, o time terá o dobro de trabalho -- o de montar os artigos para a
base de conhecimento e o de atender o cliente com a dúvida para a qual ele não
encontrou resposta. Isso pode ser evitado se os artigos forem feitos da maneira
mais didática possível, orientando o cliente de forma clara sobre o seu serviço ou
produto.
Para acertar, pense nas seguintes questões:
Que perguntas o cliente faria se estivesse falando com você em tempo real?
Quais as dúvidas mais frequentes dos seus clientes?
Às vezes, quando vamos montar esse tipo de material, achamos alguns pontos
muito óbvios, mas são óbvios para nós que estamos em contato com nosso produto ou serviço todos os dias e não para o nosso cliente.
Dica: Para ajudar, pense em assuntos nos quais você é leigo e em quais perguntas
você faria sobre o tema. Um exemplo, eu não entendo nada de música e entro num
site que vende violão. Quais seriam minhas principais dúvidas? Eu ia querer saber
qual o modelo mais indicado para o meu nível, como tocar cada nota musical, o
que são acordes e etc. É só pensar nas suas experiências como cliente e
transportá-las ao seu atendimento.

Então, preparado para atender
nos canais de contato com
seu cliente?
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