
ATENDIMENTO E RELACIONAMENTO COM O CLIENTE: 
COMO O MARKETING DE CONTEÚDO AJUDA A 
MELHORAR O SLA

A informação pode ser o segredo do ganho de performance no atendimento e 
relacionamento com o cliente. Além do aumento da compreensão sobre seus 
produtos ou serviços.



Introdução
Como saber se atendimento e relacionamento 
com o cliente andam bem? O SLA (Service Level 
Agreement) ou Acordo de Nível de Serviço 
reúne um conjunto de indicadores que podem 
esclarecer a questão.
 
O termo é muito comum no vocabulário da 
Tecnologia da Informação (TI), mas ganhou 
sentido em outras áreas na medida em que os 
recursos tecnológicos se tornaram a base da 
evolução e do crescimento das empresas.

O Glossário de TI da consultoria Gartner traz 
o significado de SLA pautado na relação 
entre consumidor e fornecedor de produtos 
e serviços, que pode ser avaliada a partir de 
métricas específicas. 

Com o mesmo direcionamento, o portal CIO 
define o termo como um acordo firmado entre 
o fornecedor de tecnologia e o cliente. Nesse 
contexto, SLA são as regras que pautam a 
relação contratual e mantêm um nível – sempre 
elevado – de qualidade no serviço.
 
Quando o termo bate à porta do atendimento 
ao cliente, passa a dar rumo e a padronizar o 
desempenho do relacionamento. 

É preciso criar parâmetros para reconhecer 
se a sua empresa satisfaz ou não o cliente. E, 
ainda mais: se disponibiliza um atendimento à 
altura dos serviços e produtos que oferece.
 
Atendimento e relacionamento esclarecedores 
costumam ensinar o cliente a conduzir seu 
próprio crescimento. É nessa parte da história 
evolutiva do relacionamento com o cliente que 
o marketing de conteúdo e uma plataforma de 
atendimento completa podem dar respostas 
sobre como melhorar o SLA de atendimento!

O desempenho de produtos e o 
aproveitamento de serviços podem chegar 
ao máximo se o cliente tiver realmente 
conhecimento de todo esse potencial. De onde 
pode vir esse aprendizado? 
 
Entenda mais sobre a relação entre marketing 
de conteúdo e SLA ao longo deste ebook!

http://www.gartner.com/it-glossary/sla-service-level-agreement/
http://cio.com.br/gestao/2006/06/12/idgnoticia.2006-06-12.4971967799/
http://cio.com.br/gestao/2006/06/12/idgnoticia.2006-06-12.4971967799/


 
Das diretrizes gerais, cada empresa pode especificar o 
desempenho conforme os serviços oferecidos e as metas 
estabelecidas. Mas o que, sem dúvida e nem falta, deve 
constar na documentação são as métricas. 

Você precisa prestar atenção em, pelo 
menos, dez métricas ligadas diretamente ao 
atendimento e relacionamento com o cliente.

O SLA é um documento que formaliza as relações entre 
fornecedores e clientes. Nele devem estar especificadas 
informações sobre como serão prestados principalmente 
os serviços, que tendem a sofrer maiores variações, se 
comparados a produtos.
 
Especificar o nível de serviço ajuda a operar o SLM 
(Service Level Management). Sem o documento básico, 
fica impossível gerenciar as expectativas e entregas em 
relação à prestação de serviços. O SLA é gerido a partir 
de métricas que podem ser transformadas em KPIs (Key 
Point Result).

Atendimento 
ao cliente e SLA



Um tempo de espera elevado, conduz ao aumento da 
taxa de abandono, ou seja, das desistências ainda na 
URA (Unidade de Resposta Audível), que é gravação 
com a qual o cliente interage antes do atendimento.

4.  Taxa de abandono

No sistema clássico de atendimento, significa a 
duração da espera até o primeiro contato com o 
atendente durante a chamada telefônica.

Média de chamados atendidos em relação a um 
determinado período. Demonstra a disponibilidade 
do serviço de atendimento.

1.  Tempo de espera 2.  Nível de serviço

Controlar o tempo significa gerenciar a 
produtividade em um call center, por isso saber 
por quanto tempo os atendentes ficam sem 
receber chamados é essencial.

3.  Nível de ociosidade

Quando elevada, essa métrica sinaliza o sucesso 
do call center, pois demonstra a eficácia na 
resolução de tickets já no primeiro contato com 
o cliente.

5.  First call resolution (FCR)

Essa métrica indica quanto tempo o atendente dedica 
a gerar os protocolos e registros dos chamados. É 
recomendável que essas tarefas sejam adiantadas 
durante o atendimento. Mas existe quem deixe para 
depois. Cabe ao gerenciamento analisar o porquê.

8.  Tempo de pós-atendimento
Também conhecido como NPS (Net Promoter 
Score), mostra, por meio de pesquisa direta com o 
cliente, qual é a probabilidade de recomendação, 
ou seja, de uma propaganda boca a boca positiva.

7.  Grau de recomendação

Além das chamadas recebidas e daquelas que caem 
na taxa de abandono, existe um volume total de 
entradas que consiste na soma da abertura de tickets 
nos mais variados canais.

6.    Volume de entrada



Começa a ser analisado após a coleta de dados 
do tempo de espera. É um dos indicadores mais 
importantes e comuns quando o assunto é o 
atendimento ao cliente. Com a diversificação de canais, 
é preciso considerar os tempos de autoatendimento e 
de resposta às solicitações que chega às redes sociais.

9.  Tempo de atendimento
A tendência em todos os sistemas de atendimento 
é a de que o volume de chamados seja reduzido 
no canal telefônico. Com isso há o aumento da 
métrica desvio de chamada na mesma medida 
em que melhoram os conteúdos no sites e a 
abordagem das redes sociais.

10. Desvio de chamada

Agora que você já conhece essas dez importantes formas de avaliação do atendimento e relacionamento com o cliente, 
saiba que existe ainda uma 11ª métrica. Ela é, na verdade, um grande objetivo: 

Quanto mais próximo desse parâmetro, mais sucesso tem sua área de atendimento e a sua empresa, que evita o famoso 
churn – indicador da rotatividade de clientes, que também pode entrar indiretamente nas métricas do atendimento.

Garantir 100% de satisfação 



Lutar para melhorar o SLA de atendimento é uma 
constante nas empresas. Todo aliado é bem vindo, não 
é mesmo? Entenda como é possível que seu time tenha 
maior performance no SLA com o auxílio do marketing 
de conteúdo. 

Um alto índice de desvio de chamadas, por exemplo, 
pode estar sendo gerado por um site pouco 
consistente. Então, adivinhe como é possível ter 
um endereço mais completo e visível na web? Se 
você chegou à conclusão de que é desenvolvendo 
conteúdo, acertou!
 
Para ter certeza de que o marketing de conteúdo 
deve fazer parte da sua estratégia de atendimento, 
saiba que ele pode deixar mais barato esse serviço 
voltado ao consumidor. Isso mesmo, além de melhorar 
os indicadores SLA, a empresa trabalha a redução de 
custos enquanto investe em informação para o cliente.

Estima-se que dos cinco principais canais, o serviço 
de autoatendimento pelo site é o mais barato, seja 
por meio de uma área específica para o atendimento 
– com perguntas e respostas, por exemplo – ou do 
fornecimento de conteúdo gratuito.

 
Entenda em dez situações hipotéticas, como 
melhorar o SLA de atendimento com o uso 

adequado do marketing de conteúdo.

Marketing 
de conteúdo 
para maior 
performance 
no SLA



1. Com o marketing de conteúdo potencializando o autoatendimento, a fila 
diminui e o tempo de espera despenca.

2.  Mesmo que o atendente não encontre as soluções por meio dos 
procedimentos disponíveis na intranet, saberá mais sobre o produto e sobre 
as dores do cliente ao ler o próprio site da empresa. Afinal, o marketing de 
conteúdo lida diretamente com os desafios da persona. O que acaba reduzindo 
o tempo de atendimento, pois quem recebe o cliente consegue entendê-lo 
melhor.

3.  Ao reduzir filas também aumenta o nível de serviço, já que os seus 
atendentes passam a estar sempre disponíveis e atendem somente aqueles 
casos que precisam de atenção especial.

4. Com o marketing de conteúdo a taxa de abandono precisa ser repensada, 
porque a possibilidade de o cliente resolver sozinho a questão enquanto liga e 
navega pelo site é elevada. Por isso, a análise dessa métrica deve ser sempre 
feita com base também no tempo de espera.

5. Ter um FCR alto é motivo de orgulho. Mas o marketing de conteúdo pode 
causar uma redução nessa métrica, à medida em que diminui a quantidade de 
chamados. O que torna ainda mais valiosos e exemplares os casos de resolução 
de problemas no primeiro contato, já que restam para as chamadas telefônicas 
as questões mais complexas.



9.  Com o marketing de conteúdo você percebe que o volume de entrada 
ganha novos indicadores, elevando o engajamento nas redes sociais e o 
aumento da permanência nas páginas do site da empresa. O que não só 
aumenta performance, mas resulta em um controle maior da informação, que se 
torna estratégica para as análise do comportamento do consumidor.

10.  Quando você produz conteúdo de qualidade, o desvio de chamada é uma 
métrica que alcança níveis máximos, por meio de uma lógica já desenvolvida no 
início deste capítulo.

7. Não! O marketing de conteúdo não é feito somente para o seu cliente 
externo. Há muito o que a clientela interna pode aproveitar. Como, por exemplo, 
aprender a gerenciar o tempo e lidar com as plataformas de atendimento, de 
modo que isso gere uma redução no tempo de pós-atendimento.

6. Nenhum gestor aprecia a ociosidade. Mas ela pode ser bem aproveitada 
desde que os atendentes usem o tempo “livre” para o aprendizado e consumo 
dos conteúdos produzidos pela empresa. O nível de ociosidade sempre vai 
existir em atendimentos nos quais imperam a sazonalidade. Mas é possível tirar 
melhor proveito desse tempo aparentemente perdido.

8. De que forma a sua empresa pode ser recomendada pelo próprio 
cliente? As estrelinhas do Facebook, os links compartilhados pelo Whatsapp ou 
Messenger, somados às mensagens marcadas no Instagram são um sinal de que 
o boca a boca hoje acontece nas redes sociais. Por isso, ter conteúdo relevante 
no meio digital aumenta tanto o grau de recomendação como o engajamento 
em relação à sua marca.



Conclusão
Percebe como a união entre marketing de conteúdo e uma 
plataforma de atendimento completa é importante?

A Zendesk tem uma família de software que busca completar 
o atendimento ao cliente em todos os canais. O que ajuda 
as empresas a serem mais consistentes no atendimento, 
estando 100% disponíveis e abertas a melhorias, 
principalmente, no site e nas redes sociais.
 
Mas a estratégia de busca da maior métrica do atendimento 
só está completa com o desenvolvimento de conteúdos 
consistentes. A adoção de sistemas responsivos, com design 
agradável e adaptável aos suportes usados pelos clientes é 
apenas uma parte da trajetória. Fica faltando criar e divulgar 
conteúdo, coisa que a Contentools faz de ponta a ponta na 
plataforma desenvolvida para as estratégias de marketing.

 
A tecnologia oferece o que sua empresa precisa 

para melhorar as métricas de atendimento e 
relacionamento com o cliente!

http://contentools.com.br/
https://www.zendesk.com.br/

