Os clientes de hoje vivem mais rapidamente e esperam que as empresas acompanhem seu
estilo de vida. O contact center como o conhecemos precisa mudar e seus líderes devem
evitar que o cliente ﬁque frustrado.

LIGAR VARIAS VEZES PARA
TRATAR O MESMO PROBLEMA
Em situações de
emergência,

Longos
períodos
de espera

dos clientes preferem
usar o telefone

COMO LIDAR COM OS
PICOS DE CHAMADA?

Oferecer alternativas,
como deixar uma
mensagem de
voz ou retornar
a ligação

REPETIR A MESMA INFORMAÇÃO
DURANTE A MESMA INTERÇÃO
COMO EVITAR ESSA SITUAÇÃO?

72%

Muitas
transferência
s de
chamada

dos clientes consideram
ruins os serviços nos quais
precisam explicar seu
problema para vários
agentes

Rompe las barreras
para uniﬁcar la
información y
reconocer el
problema del cliente

CONVERSAS QUE
PRESCREVEM

79%

COMO MANTER A CONVERSA
SEM PRESCRIÇÃO?

Filas de
espera e
sessões que
prescrevem
em interação
digital

dos clientes aﬁrmam
que preferem um chat
ao vivo do que outros
canais de contato

Usando conversas
ass[incronas que
se mantém abertas
e transitam entre
diversos canais

OFERTA DE CANAIS DE
COMUNIÇÃO LIMITADA
QUÃO FÁCIL É PARA OS CLIENTES
ENTRAR EM CONTATO COM SUA EMPRESA?

74%

Limitações
a canais
tradicionais

dos cleintes usam 3
ou mais canais para
se comunicar com
o suporte ao cliente

Encontre seus
clientes onde eles
preferirem e dê
opções a eles

SERVIÇO DE ATENÇÃO AO
CLIENTE PADRÃO

72%

Perguntar dados
básicos, como
nome, número
de telefone

dos clientes esperam
que o aguenta saiba
quem são e tenha
informacões sobre
suas interções
anteriores

NÃO HÁ MUITAS OPÇÕES
DE AUTOATENDIMENTO

67%

dos clientes preferem
usar opções de
autoatendimento em
vez de conversar com
uma representante da
empresa

Atuoatendimento
incompleto
e complicado

SEU CONTACT CENTER É CAPAZ DE
FAZER COM QUE CADA CLIENTE
SE SINTA ÚNICO E ESPECIAL?

Identiﬁque cada cliente e
dê a ele a opção de falar
com o mesmo agente
com quem ja tenha
interagido outras vezes

SEUS CLIENTES ENCONTRAM
O QUE PROCURAM SEM AJUDA?

Combine o
autoatendimento com
o atendimento
assistido para garantir
jornadas consistentes
e ininterruptas ao
cliente

O SEU CENTRO DE CONTATO CONSEGUE SEGUIR O RITMO DE COMPORTAMENTO DO
CLIENTE MODERNO? O SEU CONTACT CENTER É RESPONSIVO?

SOLICITE UMA CONSULTORIA GRATUITA

