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PREFÁCIO
O atendimento ao cliente pode parecer uma 
iniciativa assustadora. Há tickets horríveis 
que surgem durante a noite, esperando para 
assustar a equipe de suporte. Alguns sugam 
seu tempo e energia. Outros são conhecidos por 
ataques pestilentos, que ameaçam infectar toda 
a sua equipe.

Todos os que escolheram o caminho honrável do 
atendimento ao cliente encontraram esses tickets 
sobrenaturais. Não tenha medo! Posicione-se contra 
essas forças implacáveis e você sempre ganhará.

Nesse volume, você encontrará alguns contos sobre os 
tickets mais perversos que nossa equipe encontrou. 
Esperamos que, ao tomar conhecimento desses tickets 
e agentes que enviamos para lidar com eles, você ficará 
preparado para enfrentar esses tickets monstruosos. 
Somente então você receberá a prestigiosa resposta 
“Sim, estou satisfeito” do autor do ticket.
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TICKETS ZUMBIS

Perfil do ticket zumbi

O que procurar:
Forte desejo de devorar a energia do cérebro

Força:
Nunca se cansa

Fraqueza:
Documentação robusta (eles odeiam ler)

Perfil do agente Ben

Arma favorita:
O celular

Força:
Paciente o suficiente para lidar com as hordas imortais
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Sintomas
Alguns tickets simplesmente não morrem.

Há seis meses, estava trabalhando no turno da 
madrugada quando recebi um email de um novo cliente. 
Eu achei que seria um caso simples. Ela apenas queria 
saber um pouco mais sobre os gatilhos. Bem fácil. Eu 
expliquei um pouco e enviei a ela um link para acessar 
um artigo relevante do fórum.

Então, ela reabriu o mesmo ticket com uma pergunta 
sobre macros. Sem problemas. Um pouco incomum, mas 
nada demais. Enviei uma resposta similar e um link para 
outro artigo útil do fórum.

Logo depois, recebi um email com a notificação de que 
o ticket havia sido reaberto novamente. Ela queria que 
eu verificasse se ela tinha configurado as macros e os 
gatilhos corretamente. Muito estranho. Comecei a ficar 
um pouco nervoso.

Então, ela quis saber como poderia colocar um link 
para um foto do gato dela nas macros. Comecei a ficar 
realmente assustado.

O golpe final foi quando ela me perguntou se eu 
tinha gostado da foto do gato dela. Horror, um horror 
absoluto!

Fiquei desorientado. Quando minha resposta seria 
suficiente para finalmente encerrar esse ticket?

Diagnóstico
A resposta revelou-se ser “nunca”: esse era um ticket 
zumbi.
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Os tickets zumbis, ou tickets imortais, se recusam a 
morrer. Não importa o quão perfeita seja a sua resposta, 
o ticket continua voltando.

Cura
Os tickets zumbis não são como tickets normais. Não 
é possível solucioná-los com uma resposta simples, 
independentemente de quão precisa ela seja. Você 
precisa dar um tiro na cabeça, ou seja, pegar o telefone. 
Por natureza, o email fomenta uma dinâmica de pergunta 
e resposta. Os telefonemas são finitos e, às vezes, 
necessários para finalizar um ticket de uma vez por 
todas.

Eu marquei uma conferência telefônica, respondi todas 
as perguntas e perguntei se podia encerrar o ticket. Levei 
cinco minutos.

Conclusão
Nesse mundo louco no qual vivemos, os tickets zumbis 
são uma realidade. No entanto, você pode usar essas 
etapas para garantir que eles não se tornem uma 
epidemia, ameaçando derrubar as paredes da empresa e 
comer o cérebro de todos:

 • Inclua documentação e treinamento em seu  
  painel de controle para que os novos clientes  
  possam compreender seus produtos ou serviços.

 • Mantenha um fórum e uma sessão de perguntas  
  frequentes funcional para que os clientes possam  
  encontrar respostas por conta própria.

 • Forneça um widget de “Tópicos relacionados”.

 • Forneça suporte proativo para melhor adoção  
  dos recursos.

Você precisa dar 
um tiro na cabeça, 
ou seja, pegar o 
telefone.
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TICKETS HIDRAS

Perfil do ticket hidra

O que procurar:
Um cliente, vários tickets

Força:
Mau hálito, muito difícil de matar

Fraqueza:
As hidras são mais vulneráveis quando jovens, então, 
encontre-as e mate-as o mais cedo possível.

Perfil do agente Herc

Arma favorita:
A espada dourada da Fusão

Força:
Músculos sedutores, busca incessante por tickets 
problemáticos
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Sintomas
Eu estava em uma montanha observando um pântano 
misterioso e escuro, respondendo os tickets (graças 
ao Zendesk para iPad) e, de vez em quando, passando 
os dedos pelos meus cabelos perfeitos. Eu vi um ticket 
de um cliente em potencial perguntando se estaríamos 
interessados em publicar uma das publicações de blog 
dele em nosso blog. Solicitações como essa não são 
problemáticas, as recebemos sempre. Eu atribuí o ticket à 
equipe de marketing e presumi que meu trabalho estava 
feito.

Imagine a minha surpresa quando vi que os emails 
haviam voltado e se multiplicado. Recebi um do 
remetente original e três de diferentes membros do 
departamento de marketing. O cliente recebeu três 
respostas para a mesma pergunta de três pessoas 
diferentes e queria saber o que fazer. Os três estavam 
confusos sobre como isso poderia ter acontecido. 
Como minha beleza e força notável já haviam encarado 
esse terror anteriormente, eu já sabia com qual tipo de 
monstro estávamos lidando.

Diagnóstico
Tínhamos uma hidra em nossas mãos. Conhecida há 
muito tempo como uma criatura mitológica, a hidra 
levanta suas cabeças horríveis e volta em busca de 
vingança. Com esse monstro, responder a um ticket 
resulta apenas na criação de mais dois tickets.

O remetente original pensou que receberia uma resposta 
mais rápida se mandasse três tickets de uma vez com a 
mesma pergunta, por três canais diferentes:

É melhor informar 
a todos da 
empresa por 
email, explicando 
o que aconteceu 
e escolhendo 
uma pessoa para 
responder.
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 Email: “Posso publicar a entrada do meu blog  
 no seu site?”

 Twitter: “Como faço para que a publicação de  
 meu blog seja exibida no seu blog?”

 Portal de suporte: “Estou interessada em  
 publicar meu blog em seu site. Aqui está o link  
 para publicação.”
 
Aconteceu o óbvio: uma solicitação foi para a equipe de 
suporte, uma para o diretor de conteúdo e outra para o 
gerente da comunidade.

Cura
A curto prazo, é melhor informar a todos da empresa o 
que aconteceu por email, explicando o que aconteceu e 
escolhendo uma pessoa para responder. Eu sugiro que 
você escolha a pessoa com os melhores bíceps.

Então, você precisará fazer a fusão dos três tickets em 
apenas um. Se necessário, responda ao solicitante por 
telefone, pedindo desculpas pela confusão e certificando-
se de que as perguntas foram respondidas. Nesse 
caso, nossa resposta foi “obrigado, mas não estamos 
interessados”.

Conclusão
A longo prazo, a vigilância é o melhor modo de evitar os 
tickets hidras.  Fique de olho no número de tickets que 
o solicitante abriu e certifique-se de que ele não enviou 
várias vezes os mesmos tickets. Se enviou, mescle-os. 
Ou isso, ou corte suas cabeças e cauterize o tronco com 
prata derretida. O que for melhor.

2

3

1
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TICKETS VAMPIROS

Perfil do ticket vampiro

O que procurar:
Falta de vitamina D

Força:
Visão noturna

Fraqueza:
A luz purificadora do sol

Perfil do agente Harker

Arma favorita:
Uma estaca de madeira chamada Gatilho

Força:
Sempre sabe que horas são
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Sintomas
Diário do agente Harker, 3 de maio, Pensilvânia

Tudo começou logo após o amanhecer. Recebemos 
um comentário negativo de um cliente de uma terra 
distante que ainda estava esperando uma resposta 
para sua pergunta. Na manhã seguinte, assim que o sol 
raiou, surgiu uma classificação de satisfação ruim, de 
um cliente do outro lado do mundo cuja pergunta foi 
respondida, mas não em tempo hábil. Isso continuou 
por um período de 15 dias: clientes insatisfeitos e 
classificações ruins, sempre pela manhã e sempre de 
terras distantes.

Diagnóstico
Finalmente, o velho Swan falou. “É melhor nos 
prepararmos. Estamos lidando com nada mais do que 
tickets vampiros!” Ele nos disse que os tickets vampiros 
vagam pela noite, logo após o horário de operação, e são 
vistos por nós somente na manhã seguinte. Clientes de 
diferentes fusos horários estavam enviando perguntas 
e eram forçados a esperar o nosso horário de operação 
para receberem uma resposta.

Cura
Os tickets vampiros precisam ser analisados rapidamente 
ou perdemos o controle. Escale os tickets e solucione-os 
o mais rápido possível. Configure uma automação para 
lembrar os agentes de responder o mais rápido possível.

Os tickets vampiros 
precisam ser 
analisados 
rapidamente 
ou perdemos o 
controle.
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Conclusão
A longo prazo, será necessário criar um plano 
permanente para solucionar os tickets vampiros de uma 
vez por todas. Como eles odeiam a luz do sol, use o 
modelo de sol a sol (se puder). A luz curadora do sol 
evitará que um ticket vire um vampiro.

Se não for possível, crie um gatilho para informar 
automaticamente os clientes sobre o horário de operação 
e assegure-os de que eles receberão uma resposta assim 
que possível.
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TICKETS POSEIDON

Perfil do ticket Poseidon

O que procurar:
Um maremoto (você saberá quando o vir)

Força:
Controla 75% da superfície da Terra. Além disso, há os 
tubarões.

Fraqueza:
Mudanças climáticas, vazamentos de petróleo, recesso de 
primavera

Perfil do agente Odisseu

Arma favorita:
Um escudo grande e uma língua afiada

Força:
A capacidade de pensar estrategicamente enquanto é 
dominado por um mar de tickets
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Sintomas
Aqui está o problema: você nunca deve provocar a ira de 
Poseidon. Sim, eu afirmei que todas as criaturas do mar 
são burras. E posso ter colocado o dedo no olho do filho 
dele. Que seja. Esse cara não tem senso de humor.
 
Uma vez, eu disse que o Oceano Pacífico não era “grande 
coisa” e um dia depois recebemos um dilúvio de tickets, 
telefonemas, tweets, publicações no Facebook e bate-
papos. Todos eram sobre o mesmo problema: um bug 
que ainda não havia sido notado. Aparentemente, o 
Oceano Pacífico tem muitos amigos.

Diagnóstico
Isso foi nada mais do que uma inundação repentina, um 
temporal de comunicações dos clientes. As solicitações 
chegavam ao mesmo tempo e eram sobre o mesmo 
problema. Isso só podia ser a vingança de Poseidon. 
Como eu disse, esse cara não tem senso de humor.

Cura
A primeira coisa que você precisa fazer é nadar para 
não se afogar. Os gerentes de redes sociais devem 
responder por meio de um fronte unificado: “Estamos 
cientes do problema e trabalhando para solucioná-
lo”. Enquanto isso, responda a todos os tickets com a 
mesma mensagem genérica e envie-os em massa para 
o departamento correto. Isso deve dar a você tempo 
suficiente para abordar o problema de forma eficiente. 
Se tiver um tempo de sobra, coma um queijinho.

Responda a todos 
os tickets com a 
mesma mensagem 
genérica e envie-
os em massa para 
o departamento 
correto.
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Conclusão
O melhor a fazer é construir um bote salva-vidas. 
Assim que você for informado de problema que pode 
afundar toda a sua equipe de suporte, adicione-o ao seu 
formulário de lista suspensa personalizado. Se houver 
um bug conhecido, adicione-o ao formulário para que 
seus clientes possam selecioná-lo automaticamente 
como o problema deles em vez de tentarem descrever o 
problema detalhadamente. Assim, seus clientes saberão 
que você está ciente do problema e todos os tickets 
relacionados serão automaticamente enviados para o 
local correto.

E lembre-se: nunca dê as costas ao deus dos mares ou 
diga que o litoral faz com que seu oceano pareça gordo.
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TICKETS MÚMIAS

Perfil do ticket múmia

O que procurar:
Solicitações impossivelmente desatualizadas

Força:
Pode citar ditados antigos

Fraqueza:
O globo da Macro

Perfil do agente Whemple

Arma favorita:
A caneta mais poderosa que uma espada e a 
comunicação perfeita com o cliente

Força:
Não é abalado por perguntas sem sentido
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Sintomas
Eu disse: “Meu caro, você já recebeu um ticket que estava 
todo empoeirado e se sentiu...amaldiçoado?” Eu ouvi 
dizer que se você trabalha no atendimento ao cliente há 
muito tempo, eventualmente receberá um ticket confuso 
que fará você se sentir como se estivesse tentando ler 
hieróglifos.

O cliente perguntará sobre recursos que você nunca 
ouviu falar, planos de preço desconhecidos, pessoas que 
não trabalham mais na empresa ou uma promoção que a 
empresa não oferece mais há décadas.

Diagnóstico
Eu diria que essa é uma situação horrível. Mas que está 
prestes a acontecer: um ticket múmia! Clientes antigos 
da empresa, de antes de você começar a trabalhar nela, 
enviarão esses tickets. Não é incomum eles se lembrarem 
e perguntarem sobre planos, recursos ou promoções que 
não existem mais.

Cura
A curto prazo, crie uma macro múmia para os tickets 
que se referirem a assuntos antigos. Uma resposta 
automática com uma ação pré-determinada poderá 
ajudar a solucionar o problema ou, ao menos, fazer 
com que seus clientes fiquem cientes da situação. Como 
você deseja lidar com isso (por exemplo, ser ou não 
um avô em alguns quesitos) é você e a sua empresa 
que decidem. O fundamental é: comunicar, comunicar, 
comunicar.

Informe os seus 
clientes de que 
você está ciente do 
problema.
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Conclusão
Se você achar que está recebendo muitos tickets múmias, 
isso pode ser um sinal de que você precisa melhorar 
as comunicações. Informativos, publicações em blog, 
atualizações regulares das redes sociais e até mesmo 
comunicações sobre os produtos ajudarão a garantir que 
até mesmo seus clientes mais antigos estejam cientes 
das mudanças, como nas estruturas de precificação.
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TICKETS LOBISOMENS

Perfil do ticket lobisomem

O que procurar:
Presas que aparecem de repente, pelos nas costas

Força:
Desejo insaciável por sangue

Fraqueza:
A gentileza de mulheres jovens e bonitas

Perfil do agente Talbot

Arma favorita:
Balas de prata. Além disso, conselhos do xamã local.

Força:
Uma mente rápida e serenidade
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Sintomas
Um cliente enviou um email relatando um erro. Ele foi 
amigável e cordial, como um vizinho velho e bondoso. 
Tentamos replicar o bug, mas não conseguimos. Quando 
o informamos, ele se tornou desagradável. Desagradável 
como um ser que rosna, murmura e uiva à luz da lua. 
Qualquer tentativa de solucionar o problema ou acalmar 
a raiva dele parecia irritá-lo ainda mais. Foi só então que 
percebi que era noite de lua cheia.

Diagnóstico
Quando um cliente muda de comportamento tão rápido, 
só há uma explicação: é um ticket lobisomem. Gentil e 
amigável em um momento, bravo e histérico no outro. 
Parece não haver um modo de acalmá-lo ou conversar 
com ele para melhorar seu estado horrível.

Cura
Nesse caso, você deve usar logo as armas grandes: 
chame um xamã para ajudar a mediar e curar o desejo 
por sangue. Um diretor ou gerente de atendimento 
ao cliente seria uma escolha sábia, pois eles foram 
altamente treinados na arte de domar a fera selvagem.

Deve-se notar que não é incomum que um cliente use 
canais públicos para desabafar as frustrações. Se um 
cliente fizer uma publicação no Facebook ou enviar 
um tweet em noite de lua cheia, sua bala de prata será 
uma resposta pública ponderada. Certifique-se de que 
seus clientes saibam que sua empresa está disponível 
para ajudar. Responda no canal que a pessoa usou para 
fazer a reclamação e tente solucionar o problema real 
publicamente. O mais importante: não deixe que ele 
morda outros clientes e crie mais lobisomens.

Certifique-se de 
que seus clientes 
saibam que sua 
empresa está 
disponível para 
ajudar. Responda 
no canal que a 
pessoa usou para 
fazer a reclamação 
e tente solucionar 
o problema real 
publicamente.
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Conclusão
Não é possível ganhar todas. Não conseguimos vencer 
esse lobisomem específico. Acontece. Tentamos o nosso 
melhor, mas ele ainda continua a solta, em algum lugar.

Ainda que você deva tentar o seu melhor, também 
deve aceitar que algumas situações podem fugir do 
seu controle. Especialmente com os lobisomens. O 
fundamental é: aprender, melhorar e seguir em frente.

E não deixe que eles te mordam ou você se tornará um 
lobisomem também.
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EPÍLOGO
A terra do atendimento ao cliente pode parecer um pouco 
assustadora. Até mesmo a melhor infraestrutura de 
suporte encontrará tickets que parecerão não se encaixar 
no fluxo de trabalho normal. Acontece.

Não tenha medo! Coloque os seus melhores agentes 
no caso, aprenda com essas experiências e faça o seu 
melhor para se preparar para mais tickets problemáticos.

Pois eles voltarão.


