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Sumário
As bases de um bom serviço ao cliente nunca mudaram e, embora a nova tecnologia possa 
ajudar a proporcionar uma grande experiência ao cliente (CX), a utilização de tecnologia 
desactualizada pode facilmente desmotivar até os melhores agentes do Contact Centers 
e a pandemia, ainda amplificou mais alguns destes problemas. O volume de interações 
estão a aumentar e os clientes têm agora espectativas mais elevadas, o que aumenta os 
riscos de manter os indicadores de CX.
Cientes da importância do CX e de saber o que vai mudar na pós-pandemia, a Mitel 
Portugal elaborou vários inquéritos para avaliar o que esperam os profissionais no regresso 
ao escritório e também os métodos preferenciais de contacto, quando vestem a pele de 
cliente.
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Este relatório baseia-se em respostas dadas em inquéritos efetuados pela Mitel Portugal nos 
vários webinares levados a cabo em 2021 e que tiveram enfoque em temas como comunicações 
empresariais, mobilidade, teletrablho e customer service.

A pandemia veio mudar a forma como olhamos para tudo à nossa volta. As relações sociais, 
a forma como trabalhamos e também a forma como somos tratados pelas empresas. Há 
algumas experiências que são verdadeiramente fantásticas, assim como outras que, enquanto 
clientes preferimos nem lembrar, mas cujo esquecimento é difícil. Mas todas as interações 
são fundamentais para a  nossa experiência enquanto clientes - é aqui que reside o Costumer 
Experience, ou como gostamos de chamar - CX.

As palavras que são utilizadas para comunicar com os clientes, o seu tom, o conteúdo escrito 
ou verbal e os canais de comunicação utilizados, influenciam a perceção da experiência e, essa 
experiência vai determinar se o cliente está disposto a comprar, a recomendar aos amigos e se 
voltará novamente a comprar.

De acordo com o relatório 2020 Microsoft Global State os Customer Service, 90% dos clientes 
têm em consideração a qualidade do serviço ao cliente quando decidem se devem permanecer 
fiéis a uma marca. Por outro lado, 58% não hesitarão em terminar a relação, se as suas 
expectativas relativas a um serviço de elevada qualidade, não forem satisfeitas.

Uma experiência positiva com o cliente tem um impacto ainda maior nos negócios. Um 
relatório recente da Salesforce State of the Connected Customer aponta que 92% dos 
consumidores têm mais probabilidade de fazer outra compra após uma experiência positiva 
com o cliente. 

Em Portugal, esta realidade também é aplicável, sabendo as empresas à partida que têm de 
investir na melhoria da relação com o cliente para que possam oferecer uma boa experiência. 
Face à importância deste assunto, a Mitel Portugal levou a cabo um estudo, que teve como base 
inquéritos nos seus vários webinares com clientes e parceiros ao longo de 2021, para saber como 
se vão adaptar as empresas e os consumidores num mundo pós-pandémico. 

Quem vai regressar ao escritório, quais são as formas de contacto que privilegiam e se estão 
preparados para a evolução tecnológica necessária para acompanhar a transformação digital, 
são algumas das questões abordadas.  
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Quando as empresas passaram para o trabalho remoto no início da pandemia, os gestores 
e supervisores aprenderam a gerir uma equipa de trabalho virtual. Agora enfrentam outro 
enorme desafio: a ascensão do local de trabalho híbrido.

Está na altura de voltar? Sim, mas não como antes

As empresas estão a reabrir os seus escritórios e permitir que os colaboradores regressem mas, 
com algumas diferenças chave. Muitas empresas esperam adotar uma abordagem híbrida, na 
qual os colaboradores dividem o seu tempo entre as instalações da empresa e o seu escritório 
em casa.
Esta foi uma das principais conclusões da pesquisa elaborada pela Mitel Portugal junto dos 
participantes dos seus webinares. De acordo com o inquérito levado a cabo pela empresa, uns 
claros 45% responderam que pretendem adoptar um modelo totalmente híbrido (repartindo 
equitativamente o seu tempo entre a empresa e a casa) na abertura dos escritórios, quando 
lhes foi colocada a questão “Como se vê no mundo pós-pandemia: Trabalho Remoto vs. 
no Escritório?”. A segunda opção mais votada, tendo recolhido 24% da preferência, foi a de 
trabalhar mais de 50% em trabalho remoto. Apenas 17% referiram que vão trabalhar até 25% do 
tempo em trabalho remoto e 14% referem não ir trabalhar remotamente.

Como se vê no mundo pós-pandemia: Trabalho Remoto vs. no 
Escritório?

Os diretores empresariais vão ser a chave para corresponder a estes desejos da sua equipa. 
Este cenário vai também influenciar a forma como as empresas vão redefinir as a seu plano 
de Transformação Digital para acomodar uma boa estratégia de CX, existindo novas rotinas a 
dominar e processos a refrescar.
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Chegou também a altura das empresas se questionarem se têm as aplicações necessárias 
para satisfazer as expectativas dos seus utilizadores e dos seus clientes. Caso ainda não tenham 
atualizado os seus sistemas de comunicação empresarial com aplicações integradas baseadas 
na cloud, para comunicações e colaboração de voz, dados e vídeo, chegou a altura. Sem estas 
aplicações, será extremamente difícil fornecer experiências que irão satisfazer as expectativas 
dos clientes, mantendo-os ativos e fazer com que voltem ao seu negócio.

Invista nas aplicações certas para obter Retorno

De acordo com o estudo da Mitel Portugal, o canal de Voz continuará a ser a escolha dominante 
para interação entre os clientes e as empresas. Quando questionados sobre “Qual o canal (ou 
canais) de comunicação que mais privilegia no contacto com as empresas/organizações?”, 
aproximadamente 63% dos inquiridos apontou voz com o método preferencial de contacto. O 
e-mail surge neste inquérito num claro segundo lugar, amealhando 56% dos votos. Em ponto de 
igualdade, mas significativamente abaixo dos outros dois canais surgem posteriormente Vídeo 
(15%), Chat (15%) e Self-Service (15%).

Qual o canal (ou canais) de comunicação que mais privilegia no 
contacto com as empresas/ organizações?
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Face a tal diversidade de escolha de canais de comunicação, o segrego para uma boa estratégia 
CX está claramente na integração de todos num único sistema.  Quando as aplicações 
de comunicação e de colaboração empresariais estão perfeitamente integradas com os 
sistemas de ERP/CRM existentes, as empresas têm mais oportunidades para impressionar 
os clientes com a sua flexibilidade, capacidade de resposta e compromisso para satisfazer as 
suas necessidades de imediato. As empresas líderes entenderam que o foco do negócio é na 
experiência do cliente. 

A chave passa por disponibilizar comunicações omnicanal de uma forma que permita que as 
equipas mudem suavemente entre canais à medida que as conversas com os clientes evoluem. 
Uma interação com um cliente pode começar por uma mensagem ou web chat, mas possa 
ter que escalar para uma chamada de voz para agilizar e acelarar o processo, ou, talvez precise 
de mudar espontaneamente de uma conversa de voz para uma conversa de vídeo, para que 
os clientes possam mostrar do que estão a falar. A única maneira de mudar sem problemas 
de canal durante as conversas é usar aplicações de comunicação e colaboração totalmente 
integradas. Empresas líderes aprenderam que, uma organização entrega os seus produtos/
serviços aos clientes é tão importante quanto o que disponibiliza.

Mas para tal, é necessário conhecimento, soluções e empresas tecnológicas que possam 
integrar as mesmas. Aproveitando o inquérito, a Mitel abordou esta temática para ver o que os 
gestores pensam sobre o estado em que as empresas se encontram, para enfrentar a fase pós-
pandémica.

“A única maneira 
de mudar sem 
problemas de canal 
durante as conversas 
é usar aplicações 
de comunicação 
e colaboração 
totalmente
integradas.”
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De acordo com o inquérito da Mitel Portugal, as empresas portuguesas ainda não estão 
totalmente preparadas. Quando enfrentadas com a questão “Considera que as organizações 
têm os recursos qualificados para acompanharem a Transformação Digital necessária?”, a clara 
maioria dos gestores (81%) referiu não estar preparada para enfrentar os novos requisitos no 
campo de CX. Apenas 19% dos respondentes apontam estar preparados para dar uma resposta 
eficaz às necessidades pós-pandemia do serviço ao cliente, tendo os recursos suficientes para 
dar ao cliente o que este pretende.

Equipas conectadas satisfazem as necessidades do cliente de uma forma mais rápida e 
eficiente, quer seja comunicando diretamente com os clientes ou a trabalhar nos bastidores 
para apoiar os colegas que enfrentam os clientes. No mundo actual, todos precisam da 
capacidade de comunicar instantaneamente, de colaborar e de partilhar conhecimento. Mas 
estamos preparados para esta transformação digital?

Ainda não estamos preparados, mas podemos estar

Considera que as organizações têm os recursos qualificados para 
acompanharem a Transformação Digital?



7 | Mitel

De realçar que, parte dos gestores que respondem a referir não ter o parceiro tecnológico ideal 
não estavas complemente por dentro da oferta da Mitel, empresa que está numa posição única 
para alavancar as comunicações integradas das empresas, através de soluções abertas que se 
podem integrar com praticamente qualquer um dos seus sistemas e software existentes nas 
empresas.   
Ao considerarem uma atualização das comunicações, nomeadamente com as opções cloud, os 
gestores rapidamente identificaram os resultados que procuravam.

Porém, quando a questão envolve o que é necessário para nos prepararmos, as opiniões 
dividem-se. Parte das empresas (48%) aponta não “ter os parceiros tecnológicos adequados” 
para a transição. Porém, a maioria (52%) acredita ter os parceiros adequados, não o fazendo por 
falta de tempo ou verbas.

Atualmente considera que as empresas têm os parceiros 
tecnológicos adequados?
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A exigência de CX já estava a aumentar antes da COVID-19 e muitas empresas enfrentavam 
dificuldades em satisfazer as necessidades dos clientes. Embora ainda tenham um longo 
caminho a percorrer, os dados retirados do inquérito da Mitel Portugal realçam que os 
gestores têm consciência da necessidade da mudança no pós-pandemia de forma a terem 
uma vantagem competitiva. As empresas líderes entenderam que o foco do negócio é na 
experiência do cliente. O como uma organização entrega os seus produtos/serviços aos clientes 
torna-se tão importante quanto o que disponibiliza.
Também o consenso face à nova forma híbrida de trabalhar, vai apresentar uma alteração extra 
a nível de implementação de infraestruturas que cubram as necessidades dos trabalhadores, 
que vão estar tanto remoto como no escritório, o que abre a oportunidade para abraçar 
tecnologias cloud-based, que sejam dinâmicas e escaláveis, para se adaptarem às forças de 
trabalho. 
A importância do CX vai ser cada vez maior e não há forma de fugir da mesma. Apenas abraçar 
a sua importância, e preparar a sua empresa para oferecer o melhor serviço ao cliente.

Conclusão

“A importância 
do Customer 
Experience vai 
ser cada vez 
maior e não há 
forma de fugir 
da mesma. 
A Mitel quer 
ajudá-lo.”


