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Sobre o Template
O Template de Atendimento Escalável com Pesquisa de Satisfação tem por objetivos:

1. a autonomia no gerenciamento de dias e horários de atendimento
2. facilitar a implementação de pesquisas de satisfação (NPS, CES, CSAT etc.)
3. permite criar relatórios personalizados na plataforma Blip em diferentes

granularidades: Geral, por Equipe e por Atendente
4. enviar alerta, por e-mail, a cada nova pesquisa respondida pelos usuários do seu

chatbot



Tudo isso, sem a necessidade de significativo conhecimento da plataforma e de
desenvolvimento.Assim, toda a gestão de dias, horários, feriados e parâmetros para
pesquisa é realizada pelos Recursos da plataforma Blip.

TAGS: #atendimento humano  #pesquisa de satisfação

CANAIS SUPORTADOS: Blip Chat, WhatsApp, Instagram, Messenger, Telegram, GBM

Instalação
Para utilizar o Template de Atendimento Escalável com Pesquisa de Satisfação, você
precisa:

● Seguir o passo a passo disponível neste artigo que orienta como selecionar um
template a partir do Blip Templates

● Após a instalação, seguir para as próximas etapas abaixo

Passo 1: Acessando Recursos
1.1. Todas as demais configurações serão realizadas somente na tela de Recurso, sem
desenvolvimento adicional. Veja abaixo como acessar:

https://help.blip.ai/hc/pt-br/articles/4474381875223


Passo 2: Configurando Atendimento
Para criar e configurar um novo recurso, clique no botão “+ Adicionar Novo”

Será necessário o preenchimento de 3 campos: Chave, Tipo e Conteúdo



Para configurar o Horário de Atendimento, será necessário criar uma configuração para
Abertura e outra para Fechamento com os respectivos valores.

Para essa configuração de Horário de Atendimento, o usuário precisa configurar uma
Chave para que o Template de Atendimento Humano + Pesquisa de Satisfação funcione
corretamente:



2.1. [Chave de Atendimento]

A chave é composta por 4 partes que permitem ao bot entender como proceder:

● Prefixo
● Fila (Equipe)
● Dia da semana
● Abertura ou fechamento

2.2. [Configuração Geral para Horário de Atendimento]

A seguir, é exemplificado uma Configuração Geral com a palavra Todos, que pode ser
utilizado para as partes que identificam Fila e Dia da Semana:

● Pode usar todos para se referir às filas (equipes) de atendimento
● Pode usar todos para se referir aos dias úteis da semana + sábado + domingo
● É necessário informar a hora no formato "HH:MM"
● Para definir um horário base para Todas as filas e Todos os dias (configuração

geral)
○ desk-todos-todos-abertura
○ desk-todos-todos-fechamento



2.3. [Exemplo de Configuração de Horário de Atendimento]

Você pode configurar o horário de todos os times em todos os dias da semana assim:

Chave Tipo Conteúdo Comportamento

desk-todos-todos
-abertura

Texto 09:00 Configuração para todas as filas
quanto ao horário de início de
atendimento (padrão)

desk-todos-todos
-fechamento

Texto 18:00 Configuração para todas as filas
quanto ao horário de encerramento de
atendimento (padrão)

desk-Suporte-tod
os-abertura

Texto 10:00 Configuração de início de atendimento
apenas para a fila (equipe) de Suporte
(específica)

desk-Suporte-tod
os-fechamento

Texto 19:00 Configuração encerramento de
atendimento apenas para a fila
(equipe) de Suporte (específica)

2.4. [Configuração Geral para Dias de Atendimento]

Você pode configurar os Dias de Atendimento assim:



● Para configurar os Dias de Atendimento, basta (1) indicar a fila/equipe e (2)
indicar dias no lugar do dia da semana

● Você pode usar Todos para se referir a Todas filas (equipes) de atendimento
● Não precisa colocar as palavras Abertura ou Fechamento
● É necessário informar os Dias de Atendimento, conforme relação abaixo:

0 1 2 3 4 5 6

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

A configuração dos Dias de Atendimento segue o padrão que vimos para chave(s) de
Horário de Atendimento. É possível configurar chave(s):

● Para todas as equipes (padrão)
● Para uma equipe específica, por exemplo, Suporte



Chave Tipo Conteúdo Comportamento

desk-todos-dias Texto 1,2,3,4,5,6 Configuração de Dias de Atendimento
para todas as Filas (equipes) da
empresa - 2a à Sábado (padrão)

desk-Suporte-dias Texto 1,2,3,4,5 Configuração de Dias de Atendimento
para a fila (equipe) de Suporte da
empresa - 2a à Sexta (específica)

2.5. [Configuração Geral para Feriados]

Você pode configurar os Dias de Feriado assim:



● Para configurar os Dias de Feriado, basta (1) indicar a fila/equipe e (2) indicar
feriados no lugar do dia da semana

● Não precisa colocar as palavras Abertura ou Fechamento
● Ao invés de informar hora, é necessário informar a data no formato

"dd/mm/aaaa"
● Caso tenha mais de um feriado, informe todas as datas separadas por

ponto-e-vírgula ( ; ) e não há limites de datas. O chatbot irá conferir a lista das
datas informadas

Chave Tipo Conteúdo Comportamento

desk-todos-feriados Texto 01/01/2022;
21/04/2022;
01/05/2022;
07/09/2022;
etc.

Configuração de Dias de
Atendimento para todas as Filas
(equipes) da empresa (padrão)



desk-Suporte-feriad
os

Texto 01/01/2022;
25/02/2022

Configuração de Dias de Feriado
para a fila (equipe) de Suporte da
empresa (específica)

2.6. [Configuração Geral para Fuso Horário]

É necessário criar um Recurso com a chave “dateTimeOffset” responsável pela
configuração do fuso horário:

Neste campo, deverá ser cadastrado a diferença de horas com relação ao horário
de Greenwich

No horário padrão de Brasília, estamos 3 horas atrasadas com relação ao horário
de Greenwich (GMT -3)

O valor cadastrado no conteúdo desta chave será -3

Chave Tipo Conteúdo Comportamento

dateTimeOffset Texto -3 Considera -3 horas (GMT -3) em
relação ao horário de Greenwich
(GMT 0)

2.4. [Observações Atendimento]

● Ao cadastrar as chaves no recurso, evite usar caracteres especiais, como
acentos ou 'ç'

● Para que a busca pela equipe funcione de forma correta, é necessário que o
nome da equipe de atendimento que foi cadastrado na Chave do Recurso seja



exatamente igual ao nome da equipe cadastrado na parte de Atendimento. Isso
para os recursos específicos por equipe.

● Além disso, dentro do chatbot deve ser criado um atributo (chave)
○ No bloco em Ações > Ações de Saída > Adicionar ação de saída > Definir

contato
○ Adicionar atributo extra e no campo Key o nome deverá ser Equipe (ou

Fila) e o campo Value será o nome da equipe/fila

○

○
● É necessário configurar as Regras de Atendimento para equipe criada. Você

pode conferir como configurar regra de atendimento nesse link.

Passo 3: Configurando Pesquisa
Para criar e configurar um novo recurso, clique no botão “+ Adicionar Novo”

https://help.blip.ai/hc/pt-br/articles/1500006317561-Como-definir-Regras-de-atendimento-com-uma-ou-m%C3%BAltiplas-condicionais


Será necessário o preenchimento de 3 campos: Chave, Tipo e Conteúdo

É necessário criar um Recurso com a chave “survey” do tipo JSON que será responsável
por conter todos os parâmetros necessários para configurar a Pesquisa da Satisfação:

Chave Tipo Conteúdo

survey JSON {
"type": "tipo_da_pesquisa",
"min": "valor_minimo",
"max": "valor_maximo",



"rangeNegative": [inserir_valores_detratores_com_virgulas],
"rangeNeutral": [inserir_valores_neutros_com_virgulas],
"rangePositive": [inserir_valores_promotores_com_virgulas],
"enableFeedback":

"true_ou_false_para_habilitar_coleta_feedback_pesquisa",
"sendEmail":

"true_ou_false_para_notificar_nova_pesquisa_respondida",
"email": "endereco_de_email_para_notificar_por_email",
"reportGeneral": "true_ou_false_para_relatorio_geral",
"reportCategories":

"true_ou_false_para_relatorio_qualitativo_geral",
"reportTeam": "true_ou_false_para_relatorios_por_time",
"reportAgent": ""true_ou_false_para_relatorios_por_atendente"

}

3.1. [Configuração Geral para Pesquisa]

A seguir, são apresentadas configurações de alguns tipos de Pesquisas de Satisfação
que podem ser configuradas no chatbot

Chave Tipo Conteúdo Pesquisa

survey JSON {
"type": "CSAT",
"min": "1",
"max": "5",
"rangeNegative": [1,2],
"rangeNeutral": [3],
"rangePositive": [4,5],
"enableFeedback": "true",
"sendEmail": "true",
"email": "pesquisa@exemplo.com",
"reportGeneral": "true",
"reportCategories": "true",
"reportTeam": "true",
"reportAgent": "true"

}

CSAT

survey JSON {
"type": "NPS",
"min": "1",
"max": "10",
"rangeNegative": [1,2,3,4,5,6],
"rangeNeutral": [7,8],

NPS



"rangePositive": [9,10],
"enableFeedback": "true",
"sendEmail": "true",
"email": "pesquisa@exemplo.com",
"reportGeneral": "true",
"reportCategories": "true",
"reportTeam": "true",
"reportAgent": "true"

}

survey JSON {
"type": "CES",
"min": "1",
"max": "7",
"rangeNegative": [1,2,3],
"rangeNeutral": [4,5],
"rangePositive": [6,7],
"enableFeedback": "true",
"sendEmail": "true",
"email": "pesquisa@exemplo.com",
"reportGeneral": "true",
"reportCategories": "true",
"reportTeam": "true",
"reportAgent": "true"

}

CES

Passo 4: Configurando Relatórios Personalizados
Para utilizar o recurso de Análise para Relatórios Personalizados, você pode utilizar o
tutorial disponível neste link. A seguir, alguns prints exemplos dos Relatórios
Personalizados criados com o Template de Atendimento Humano + Pesquisa de
Satisfação.

4.1. [Configuração para Relatório Geral da Pesquisa]

Geral

1. <Tipo_da_Pesquisa> - Avaliação (Geral)
→ Recomenda-se do tipo Gráfico de Pizza | 1 relatório

2. <Tipo_da_Pesquisa> - <Tipo_de_Avaliação> (Geral)
→ Recomenda-se do tipo Lista | 3 relatórios sendo 1 para Detratores, 1 para Neutros e 1
para Promotores

https://help.blip.ai/hc/pt-br/articles/4474414167575-Como-criar-relat%C3%B3rios-personalizados


3. <Tipo_da_Pesquisa> - Categorias (Geral))
→ Recomenda-se do tipo Lista | 1 relatório

Onde,

● <Tipo_da_Pesquisa>: NPS, CSAT, CES etc.
● <Tipo_de_Avaliação>: de acordo com as categorias Promotores, Neutros e

Detratores

4.2. [Configuração para Relatório por Filas / Equipes da Pesquisa]

Filas / Equipes

1. <Tipo_da_Pesquisa> - Avaliação (<Nome_da_Fila>)

→ Recomenda-se do tipo Gráfico com Barras Verticais | n relatórios (varia de acordo
com a quantidade de filas / equipes configuradas no Atendimento)

2. <Tipo_da_Pesquisa> - <Tipo_de_Avaliação> (Filas / Equipes)
→ recomenda-se do tipo Lista | 3 relatórios sendo 1 para Detratores, 1 para Neutros e 1
para Promotores

Onde,

● <Tipo_da_Pesquisa>: NPS, CSAT, CES etc.
● <Tipo_de_Avaliação>: de acordo com as categorias Promotores, Neutros e

Detratores
● <Nome_da_Fila>: de acordo com as configurações em Atendimento >

Gerenciamento de Filas (por exemplo, Suporte, Financeiro, SAC etc.)

4.3. [Configuração para Relatório por Atendente da Pesquisa]

Atendentes

1. <Tipo_da_Pesquisa> - Avaliação (<Email_Atendente>)
→ Recomenda-se do tipo Gráfico com Barras Verticais | n relatórios (varia de acordo
com a quantidade de antendentes no Atendimento)

2. <Tipo_da_Pesquisa> - <Tipo_de_Avaliação> (Atendentes)



→ Recomenda-se do tipo Lista | 3 relatórios sendo 1 para Detratores, 1 para Neutros e 1
para Promotores

Onde,

● <Tipo_da_Pesquisa>: NPS, CSAT, CES etc.
● <Tipo_de_Avaliação>: de acordo com as categorias Promotores, Neutros e

Detratores
● <Email_Atendente>: de acordo com as configurações em Atendimento >

Atendentes (por exemplo, atendente1@exemplo.com, atendente2@exemplo.com
etc.)

4.4. [Configuração para Relatório por Atendente da Pesquisa]

Inputs Inesperados

1. Inputs Inesperados - <Tipo_da_Pesquisa> (Sintético)
→ Recomenda-se do tipo Lista | 1 relatório

2. Inputs Inesperados - <Tipo_da_Pesquisa> (Analítico)
→ Recomenda-se do tipo Lista | 1 relatório

Onde,

● <Tipo_da_Pesquisa>: NPS, CSAT, CES etc.

4.5. [Observações Pesquisa]

Para criar Relatórios Personalizados sobre os feedbacks dados pelos usuários / clientes
com mais detalhes, algumas variáveis do sistema e de contatos são utilizadas. Assim,
você pode salvar os dados adicionais a partir de uma personalização do Template de
Atendimento Humano + Pesquisa de Satisfação:

1. {{contact.name}} = Nome do Contato / Usuário
2. {{contact.email}} = E-mail do Contato / Usuário
3. {{contact.phoneNumber}} = Telefone do Contato / Usuário

Para ajudar você, recomendamos a leitura adicional deste artigo.

Anexos: Análise

mailto:atendente1@exemplo.com
mailto:atendente2@exemplo.com
https://help.blip.ai/hc/pt-br/articles/4474414684055-Como-salvar-informa%C3%A7%C3%B5es-de-um-contato-cliente
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[Prints - Relatório Geral da Pesquisa]





[Prints - Relatório por Filas / Equipes da Pesquisa]





[Prints - Relatório por Atendentes da Pesquisa]



[Prints - Relatório de Inputs Inesperados da Pesquisa]


