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Atualmente, a comunicação em tempo real é regra, e não a 

exceção, onde o acesso imediato aos amigos e familiares 

está ao alcance das mãos, nos dispositivos. Neste mundo, os 

consumidores esperam que as marcas estejam disponíveis 

em tempo integral, e a maneira mais fácil de atender a essa 

expectativa é oferecer suporte por chat em tempo real. 

O chat em tempo real está redefinindo os parâmetros da 

comunicação entre o cliente e a empresa. Em vez dos canais 

tradicionais com longos períodos de espera, como o suporte por 

email e telefone, o chat em tempo real elimina etapas e oferece 

o suporte imediato de que os clientes precisam, exatamente 

quando precisam. Pode-se dizer que o chat em tempo real está 

sempre no lugar certo, na hora certa. 

As experiências de chat em tempo real dos clientes são 

familiares, convenientes e seguras. Apesar de serem em tempo 

real, as interações são preservadas em registros eternos. Os 

erros decorrentes de um erro de compreensão no telefone são 

inaceitáveis. Para as empresas, o chat em tempo real é eficiente 

e efetivo. Os agentes podem ajudar mais clientes em menos 

tempo. Além disso, eles reúnem dados valiosos dos usuários 

para ajudá-los a solucionar os problemas com mais eficiência. 

De ambos os aspectos, o chat em tempo real certamente tem 

seu lugar no mercado centrado no cliente dos dias de hoje. 

Então, ao invés de perguntar se o chat é um canal útil, é hora de 

perguntar: como obter mais valor do chat em tempo real?
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CADA VEZ MAIS POSSIBILIDADES 
COM O CHAT PROATIVO EM TEMPO 
REAL

Um dos principais benefícios do chat em tempo real é que ele pode 

ser usado como um canal de suporte proativo, diferentemente 

do suporte por email ou telefone, que estão tradicionalmente 

limitados ao suporte reativo. Os agentes podem usar o chat para 

iniciar interações e oferecer suporte relevante para os clientes 

antes mesmo de eles pedirem ajuda. Oferecer suporte proativo 

dessa maneira significa tornar-se um recurso em um momento 

importante da jornada do cliente. Desde que seja feita de maneira 

não intrusiva, esse tipo de intervenção oportuna pode fazer grande 

diferença entre um cliente fechar uma compra ou abandonar o 

carrinho de compras.

Na verdade, de acordo com o relatório de outubro de 2014 da 

Forrester Research, Inc., “The Six Key Elements of Proactive Chat”, 

55% dos adultos dos EUA provavelmente abandonarão suas 

https://www.zendesk.com/resources/forrester-proactive-chat/
https://www.zendesk.com/resources/forrester-proactive-chat/
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compras online se não conseguirem receber uma resposta rápida 

para suas dúvidas. E é exatamente aí que está a oportunidade 

comercial. O atendimento atencioso ao cliente resulta em mais 

conversões. 

 

O atendimento ao cliente bem-sucedido trata-se de facilitar o 

uso do produto pelo cliente ao antecipar suas necessidades. 

É exatamente isso que a proatividade faz. Considere este cenário: 

um cliente está passeando pela mesma página no seu site há mais 

de 10 minutos sem fazer uma compra. Ele está claramente fazendo 

compras, pois clicou em diferentes produtos e até colocou alguns 

no carrinho. É possível dizer que o cliente está interessado no 

produto, mas hesitante em dar o próximo passo. Podemos supor os 

motivos por trás dessa hesitação com base nos dados do usuário, 

mas nunca teremos certeza. 

Então, como é possível transformar esse possível cliente em 

alguém que está pronto para comprar?

A vantagem do chat proativo é que a equipe de suporte pode 

tomar a iniciativa. Os agentes podem interferir a qualquer momento 

do processo de compra para dizerem “Oi, estou aqui se você 

precisar.” E é simples assim. Os clientes podem fechar a janela ou 

responder.

MUDANDO DO SUPORTE
REATIVO PARA O PROATIVO
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Ser proativo é importante porque, mesmo quando o chat em 

tempo real está disponível, alguns clientes podem estar relutantes 

em começar a conversa. Felizmente, a pesquisa mostra que os 

clientes estão cada vez mais dispostos a participarem do chat 

em tempo real. A Forrester Research, Inc. informou que 45% dos 

consumidores online dos EUA dizem gostar de receber um convite 

para chat, para responder suas dúvidas, quando eles estão fazendo 

uma pesquisa online ou compras; um aumento dos 33% em 2012 e 

27% em 2009.

Quando a ajuda é dada de mão beijada, é difícil recusá-la. Portanto, 

não é mera coincidência que uma maior interação entre agentes 

e clientes resulte em índices menores de abandono de carrinho e, 

portanto, em mais compras. O mesmo estudo da Forrester também 

relatou que um terço dos consumidores online que não concluíram 

suas compras nos últimos 12 meses disseram que isso aconteceu 

porque eles queriam, primeiro, conversar com uma pessoa em 

tempo real. Embora esse não seja um percentual impressionante, 

os analistas concluíram que o chat proativo resultaria, nesses casos, 

em um aumento significativo das vendas.

O chat proativo também é uma ótima maneira das empresas 

obterem feedback valioso sobre o que está impedindo o cliente de 

concluir a compra.
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FIQUE DE BEM COM A VIDA
(E GANHE UM DINHEIRINHO)

No fim das contas, colocar a estratégia adequada de chat em 

tempo real em ação, seja ela reativa, proativa ou uma mistura 

das duas, acelera o retorno sobre o investimento (ROI). O chat 

já conquistou seu espaço como um canal conhecido e os altos 

índices de satisfação comprovam seu valor para os negócios.

No relatório da Forrester, a Lenovo foi citada como um exemplo de 

uma empresa que viu suas vendas online saltarem de menos de 

1% para até 30% após a implementação do chat. A Lenovo também 

viu sua receita por agente quadruplicar. Não há dúvidas de que o 

suporte em tempo real pode ajudar as empresas a aumentar os 

índices de conversão.
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CONSTRUINDO O CRESCIMENTO
COM O CHAT EM TEMPO REAL

O chat também pode reduzir os custos evitando tickets. Ao levar as 

conversas da central de atendimento telefônico para o widget de 

chat, as empresas podem ajudar vários clientes por vez, reduzindo 

os períodos de resolução e de espera, bem como os custos.

À medida que as empresas crescem, administrar as expectativas 

do cliente e a produtividade do agente é cada vez mais desafiador. 

Ter acesso aos dados certos é crucial. É muito comum que as 

organizações de suporte precisem comprovar o valor que trazem 

para a organização, seja receita direta, satisfação do cliente, 

quantidade de clientes atendidos etc., mas não tenham os dados 

adequados para comprovar suas reivindicações. 

A boa notícia é que existem ferramentas de análise poderosas 

incorporadas à maioria das plataformas de chat em tempo real. 

Essas ferramentas permitem que os agentes se aprofundem nas 

áreas em que o setor está funcionando e destaquem as áreas que 

precisam de mais tempo e atenção. Por exemplo, o Zopim Premium 

destaca a importância do gerenciamento da força de trabalho e 

dá às empresas as ferramentas de que precisam para realizar o 

monitoramento em tempo real do desempenho do agente.

https://www.zopim.com/premium
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Ao gerenciar e ajustar o suporte por chat em tempo real, faça as 

seguintes perguntas:

• Como lidar com o aumento do volume de chat?

• Contratar mais agentes é a estratégia certa?

• Como garantir que os agentes estão trabalhando de forma 

eficiente?

• Com quantos clientes devo conversar por chat 

simultaneamente?

• Como calcular o sucesso?

Use dados para ajudar a responder a essas perguntas, reestruturar 

sua equipe de suporte e ajustar sua estratégia, bem como prever 

tendências futuras.
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Os dados não mentem

Ao confiar nos dados em vez do seu instinto, você obterá 

informações sobre quanto tempo cada agente de suporte leva 

para atender cada cliente, os índices de satisfação deles e como 

isso afeta a geração de receita. Se você estiver focando em um 

tipo específico de cliente, essas informações ajudarão você a 

determinar quais agentes são ideais para o trabalho.

O propósito desse tipo de informação não é apontar os membros 

da equipe que têm desempenhos baixos ou altos. Pelo contrário, 

os dados podem indicar que um indivíduo está muito além dos 

outros, o que permite que você analise melhor o que pode estar 

acelerando o sucesso do agente. Eles estão ajudando menos 

clientes de cada vez e, assim, conseguindo índices mais altos de 

satisfação? Ou eles estão ajudando mais clientes e fechando mais 

tickets? Tudo depende de como você define o sucesso.

Uma maneira de pôr em prática as informações obtidas das 

análises é atualizar o material de treinamento da empresa com as 

práticas recomendadas mais eficientes. À medida em que aprimora 

suas práticas recomendadas, você ganha mais produtividade dos 

agentes que tem agora sem precisar contratar outros funcionários. 

Monitoramento em tempo real

Quando há dados em tempo real que refletem o volume atual 

do chat, a experiência do visitante e o desempenho do agente, 

os gerentes podem tomar decisões mais bem informadas 

imediatamente. Com esse tipo de monitoramento, as empresas 

podem obter mais informações sobre o motivo por trás dessas 

conversas de chat, mais rapidamente.
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Por exemplo, se há algo no sistema de check-out que está levando 

os clientes a iniciarem o chat, você perceberá essa tendência 

imediatamente. O mesmo se dá para as avaliações do cliente dos 

seus produtos. Usar dados para ajudar sua equipe de suporte 

a se adaptar é uma medida estratégica, mas também ajuda a 

solucionar muitos problemas básicos. Você pode tomar medidas 

preventivas, além de identificar problemas comuns proativamente, 

para impedir que esses problemas ressurjam no futuro. 

Análises do agente

Se você está curioso para descobrir exatamente o que os seus 

agentes enfrentam no dia a dia, você não é o único. Os Relatórios 

do agente, um recurso do Zopim Analytics, é uma função que 

ajuda você a compreender as cargas de chat do agente. Essa 

função única elimina dúvidas sobre uma tarefa, o que permite que 

os gerentes distribuam responsabilidades de maneira justa entre 

os agentes de suporte, de forma que todos possam otimizar seus 

trabalhos.

Essa função também pode ser valiosa para realizar avaliações de 

desempenho. Os gerentes podem ver as áreas em que cada um 

dos agentes precisa melhorar, assim como as áreas onde cada um 

se destaca. Usar esses dados pode ajudar as empresas a fazerem 

investimentos inteligentes nos agentes atuais, estimulando o 

crescimento deles na organização.

https://blog.zopim.com/2014/10/09/zop-update-analytics/
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MUDAR É BOM
As empresas buscam a eficiência operacional para que possam 

continuar a oferecer atendimento excelente sem ter a despesa 

de ter que contratar mais funcionários. Embora o suporte 

proativo amplie a capacidade do chat em tempo real, usar 

dados para monitorar essas interações por chat pode ajudar 

as empresas a gerenciar e montar a equipe mais eficiente. À 

medida que sua empresa cresce, sua estratégia de suporte 

precisa crescer também. 

A moral da história: trate bem o chat que ele tratará você bem. 


