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Apresentação
Em artigo sobre a 4ª Revolução

Neste ebook sintetizamos exemplos

Industrial, pela qual estamos passando,

de parcerias da Zendesk com clientes,

Klaus Schwab, fundador e presidente

cujos produtos e serviços aumentam

executivo do World Economic Forum,

a eficiência, o prazer e a qualidade de

afirma que as possibilidades de bilhões

nossas vidas: seja chamando um táxi ou

de pessoas conectadas por dispositivos

pedindo comida em casa, comparando

móveis, com um poder sem precedentes

preços de hospedagem, comprando

de processamento, capacidade

produtos de escritório ou tirando dúvidas

de armazenamento e acesso ao

sobre um software, jogando um jogo ou

conhecimento, são ilimitadas.

assistindo um vídeo.

Se os consumidores estão cada vez mais

Saiba como estas empresas usam as

no epicentro da economia, surge um

soluções da Zendesk para construir

mundo de experiências para os cliente.

relacionamentos mais fortes com seus

Por sua vez, esta realidade exige novas

clientes e mudar a maneira como fazem

formas de colaboração e modelos de

negócios.

negócio, sobretudo tendo em conta
a velocidade com que a inovação e
a ruptura estão ocorrendo. É a tal da
“uberização” no relacionamento com os
clientes de que todos falam.

Confira!

4

A MELHOR EXPERIÊNCIA DE IR E VIR NAS CIDADES

Em dias de chuva na cidade a procura

Assim nasceu o Easy Taxi, o aplicativo

por táxi aumenta muito e a impressão é

para pedir taxi mais baixado no mundo.

de que eles simplesmente somem. Foi

Ficou popular desse jeito porque, em

num desses dias caóticos que um grupo

apenas um clique, conecta passageiros

de pessoas não conseguiu nenhum

e taxistas de forma rápida, prática e

veículo livre no Rio de Janeiro. Por não

segura.

ter conseguido um taxi naquela ocasião,
surgiu uma ideia de negócio incrível
que transformou a forma de ir e vir nas
cidades.
Partindo de uma experiência pessoal
ruim eles pensaram o seguinte: se
todo mundo tem um celular conectado,
porque não chamar um táxi por
ele, delegando para a tecnologia a
difícil missão de encontrar um veículo
disponível para fazer uma corrida?

APLICATIVO PARA PEDIR
TÁXI NÚMERO 1 NO
MUNDO
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Solução
Como o objetivo era criar a melhor experiência de

Desafio

uso dos taxis, a Easy Taxi encontrou na Zendesk
a parceira ideal. Especializada em oferecer

No início da operação os desafios

uma experiência completa de atendimento

eram muitos. O principal deles era

ao cliente e a construir relacionamentos, a

desenvolver uma estrutura organizada

Zendesk ajudou a Easy Taxi a conquistar

para edenciamento e relacionamento

altos índices de satisfação no mundo todo!

com os taxistas. Depois era preciso
integrar a opinião dos passageiros para

Caso algo na corrida não agradou o cliente,

aplicar políticas de cancelamento do

a Easy Taxi não precisa esperar que ele se

contrato, caso o serviço prestado não

manifeste formalmente, ela já pode tomar

fosse de qualidade e também para

ações corretivas. Já os chamados de alta

melhorar os serviços oferecidos.

prioridade (sejam eles feitos por motoristas

Tudo isso precisava andar junto e
bem amarrado para que o projeto
desse certo.

ou passageiros) recebem uma atenção
diferenciada para serem solucionados
rapidamente. Além disso, a Easy Taxi integra
a comunicação com seus clientes em todas
as plataformas, seja por meio das redes sociais,
chat via celular, e-mail ou mesmo telefone, gerando
uma percepção única do atendimento.
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Resultados
Relacionamentos que mudam a maneira de fazer negócios

O gerente de operações globais da Easy
Taxi afirma que os índices de satisfação

1°
Aplicativo para pedir táxi
número 1 no mundo

17
Milhões de usuários

subiram bastante depois da parceria com
a Zendesk, e mais de 90% dos tickets são
resolvidos em até oito horas. O que confere
excelência à operação da empresa.
Agora, além de encontrar um táxi com mais
facilidade, circular pelas cidades a trabalho
ou a passeio é uma nova experiência, que
confere poder e autonomia aos clientes do
aplicativo. Prova do sucesso são os diversos

420

prêmios já conquistados pela Easy Taxi.

Cidades

30
Países

SOLUÇÃO ZENDESK
90% DOS TICKETS SÃO
RESOLVIDOS EM ATÉ 8
HORAS
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A RECEITA DE UM DOS MELHORES ATENDIMENTOS
DE TURISMO NO BRASIL

Viajar é possível. Com pouco mais de cinco anos de existência,
a agência de viagens online Hotel Urbano é a empresa que mais
comercializa hospedagens pela internet no Brasil.
Esta trajetória meteórica e premiada está baseada na premissa
de que é possível conectar pessoas a seus sonhos e lazer, com
economia e qualidade de vida, para que todo mundo possa
aproveitar mais tempo com a família, amigos e pessoas que amam.
Desta forma, o Hotel Urbano compartilha com seus clientes a ideia
de que cada viagem é uma grande experiência! E esta experiência
deve iniciar antes mesmo do cliente sair de casa, nos preparativos e
contratação dos serviços.
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Solução

Desafio

O Hotel Urbano encontrou na Zendesk um
parceiro de viagem que virou seu grande
diferencial.

O Hotel Urbano enfrentava dificuldades
para ter uma visão geral da demanda

Fornecendo plataforma integrada de

de solicitações, estipular níveis

atendimento ao cliente, possibilita ao Hotel

de criticidade e atender os prazos

Urbano um controle total sobre os contatos

prometidos para os clientes.

recebidos e faz com que o cliente seja
facilmente reconhecido em qualquer meio

Júlio Mendes, que é responsável pelo

que escolha usar: email, telefone, redes

atendimento ao cliente do Hotel Urbano,

sociais etc. Assim, o atendimento ficou

costuma dizer que eles estavam em

simples para os dois lados.

um labirinto sem saída, mas a Zendesk
chegou para quebrar as paredes deste
labirinto e transformar o relacionamento
com o cliente em uma via expressa,
sem obstáculos.
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Resultados
Com os dados da ferramenta, a empresa consegue medir diversos aspectos do

275%
de aumento na
produtividade do time

atendimento e tomar decisões mais ágeis e assertivas seja em relação aos produtos
ou aos processos.
Prova disso é que depois da implantação, o Hotel Urbano foi considerado um dos
melhores atendimentos de turismo no Brasil.

78%
de melhora no
atendimento aos prazos

44%
menos chamados

R$ 1 bilhão
Valor de mercado

100 mil
Usuários mensais

“A velocidade é essencial para o cliente,
tanto na compra do produto quanto no
atendimento de alguma demanda.
A Zendesk preenche essa lacuna no
atendimento e permite dar velocidade
ao negócio, com ou sem processos
desenhados.”
Júlio Mendes - head de Atendimento
ao Cliente do Hotel Urbano.
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EFICIÊNCIA NO ACOMPANHAMENTO
DOS PEDIDOS
Tom Stemberg, executivo de um supermercado
de Brighton, Massachusetts, trabalhava numa
cotação durante o fim de semana quando a fita
de sua impressora rasgou. Era 4 de Julho (Dia
da Independência dos Estados Unidos), quando
todas as lojas de material de escritório estavam
fechadas.
Foi aí que Tom se deu conta de que a compra
destes artigos precisava ser do jeito do cliente,
na hora que precisasse e com uma enorme
variedade de produtos e serviços a preços
competitivos à sua disposição. Nascia em
1986 a Staples, hoje o maior fornecedor de
material para escritórios do mundo, presente
na América do Norte e América do Sul, Europa,
Ásia e Oceania.
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Desafio
Se a Staples nasceu para facilitar a vida dos
clientes, internamente era ela quem precisava de
ajuda: o trânsito de informações internas e externas
significava cerca de 700 a 800 emails por dia.
Gerenciar esse fluxo de informação sem a ajuda de
uma plataforma específica, além de desgastante, era
improdutivo.
Imagine um cliente que compra um produto pelo
e-commerce e recebe a confirmação de que seu pedido
será entregue às 10h da manhã. No entanto, ele
não estará disponível para receber a mercadoria e
manda um email solicitando a alteração no horário.
Se o veículo já saiu para a entrega e ninguém
viu essa pendência, o motorista vai precisar
refazer a entrega prejudicando a
experiência de compra e aumentando o
custo logístico, certo?

Solução
A empresa entendeu que não dava para viver
com tanta pendência e, por meio da parceria
com a Zendesk, reorganizou as formas de
comunicação e relacionamento com clientes
internos e externos.

40 mil
produtos em catálogo e 90 mil
colaboradores em 25 países.
(no mundo)

10 mil
10 mil itens em catálogo, 300
funcionários e uma carteira de
mais de 50 mil clientes.
(no Brasil)
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Resultados

39
Número de Agentes
no Zendesk

129
Visualizações

52
Macros

53
Triggers

7
Automações

A plataforma da Zendesk melhorou a

Assim, reduziu também o custo logístico

comunicação interna da empresa, criando

da operação, pois o motorista não precisa

um fluxo automático para abertura e

levar a mercadoria de volta ao estoque para

acompanhamento de chamados que, no fim,

depois entregar novamente.

acabou se tornando uma intranet poderosa
e móvel.

Com um fluxo de comunicação e
relacionamento bem alinhado, as tarefas

Mesmo fora do escritório, é possível solicitar

podem ser acompanhadas com muito mais

um serviço interno (como os chamados

eficiência, sem que nada saia do campo de

para equipe de TI) e o assunto já vai sendo

visão dos responsáveis, até sua conclusão.

direcionado mesmo sem a presença física

Ganha a gestão, ganha a equipe e ganha o

do solicitante.

cliente.

A equipe responsável recebe o chamado e
ele entra em uma ordem de prioridade para
ser solucionado, além de obedecer um SLA
(acordo de nível de serviço) específico.
Para o cliente, viabilizou uma experiência
de compra altamente positiva, já que a
Staples consegue redefinir as rotas de
entrega mesmo com o veículo já em trânsito,
adequando-se às necessidades específicas
de cada consumidor para o recebimento das
encomendas.

“A Zendesk é uma ´Staples’
para a Staple. Nascemos
para facilitar a vida
de nossos clientes e a
Zendesk facilita a nossa
vida aqui internamente na
empresa”
Bráulio Soares responsável pela TI
e e-commerce da
Staples.
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DEIXANDO A VIDA DAS PESSOAS EM TODO O
MUNDO MAIS DIVERTIDA

A Movile, com sede em Campinas, é líder em desenvolvimento
de plataformas de comércio e conteúdo móvel na América Latina,
sempre aproveitando o jeito mais prático e confiável de pagar
direto do celular. Milhões de pessoas usam aplicativos para
celulares, smartphones e tablets da Movile todos os dias.
São jogos, educação online, aplicativos de entretenimento
para adultos e crianças e opções de compra com comodidade
e segurança. Um destes aplicativos, o PlayKids é um sucesso
mundial e a Zendesk acompanha a Movile desde o início desta
trajetória no suporte ao atendimento ao cliente em diversos
idiomas.
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Solução
O Multimarca da Zendesk e as facilidades do Help

Desafio

Center em diferentes línguas permitem que os
usuários acessem este atendimento direto do

Como atender milhões de usuário
em todo o mundo, mantendo a
proximidade e a satisfação dos
clientes, mas ganhando em escala e
eficiência.

aplicativo nos smartphones e tablets. Em 99%
das vezes, os clientes conseguem resolver
sozinhos qualquer dúvida ou problema em
qualquer lugar.
No caso do PlayKids, pais e filhos no
mundo inteiro, cada vez mais têm usado a
tecnologia para se divertirem e aprenderem
juntos e nada mais chato do que parar a
brincadeira para resolver um problema.
Com essa parceria, a Movile evita que uma
dificuldade técnica demore para ser resolvida
e, desta forma, assegura que este momento
seja especial e que novos jogos e vídeos deste
aplicativo sejam consumidos.
Com a ajuda da Zendesk, a Movile deixa a vida
das pessoas melhor e mais divertida de um jeito bem
descomplicado.
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Números

6

“A Zendesk iniciou com a gente ao
mesmo tempo que a Movile entrou
no negócio de aplicativos para o
consumidor final.

Milhões de usuários

130

Gostamos muito de ouvir as histórias
das pessoas e estarmos próximos
dos nossos clientes, mas também
precisamos ganhar em escala
mundial.

Países

7
Agentes do SAC

90%
Índice de satisfação

32
Marcas Atreladas a Conta da
Zendesk

Outros aplicativos

Ifood
o número 1 no Brasil em pedido
de comida

Apontador
para encontrar e realizar negócios
locais

O Help Center multilínguas da
Zendesk ajuda muito! Temos
orgulho de nos tornarmos uma
empresa brasileira que está
dominando o mundo.”
Suzana Bueno - líder de
Customer Happiness da
Movile.
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SUPORTE COM AUTONOMIA E TRANSPARÊNCIA PARA
O CLIENTE
Potencializar o negócio dos clientes para estarem prontos para o
futuro, transformando dados em decisões certas, com total controle
por meio do seu ERP (software de gestão). Este é o propósito da
Mega Sistemas, empresa que está há mais de 30 anos no mercado.
No entanto, a velocidade com que as novidades surgem e são
incorporadas às suas soluções é tamanha, que a Central de Ajuda da
Mega Sistemas na realidade não andava ajudando muito.
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Solução
A Mega Sistemas desenvolveu um processo

Desafio

baseado na metodologia KCS (Knowledge
Centered Support), que foca na captura,

O desafio era ampliar a capacidade
de ajudar os clientes a solucionar
dúvidas e problemas e também
aumentar a produtividade do time
responsável pelo relacionamento
com eles.

estruturação e reutilização de conhecimento
para apoiar a solução de problemas.
Mas para que esse projeto trouxesse os
resultados esperados, foi preciso contar
com um parceiro de ponta, uma plataforma
de tecnologia especializada que fizesse
fluir o atendimento em todas as suas
etapas.
Com a parceria da Zendesk, o projeto foi
implantado em apenas três meses, com todos
os processos e integrações necessárias.
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Resultados

35%
de diminuição de
tickets

45%
Atendendo 45% mais
pessoas com um número
de analistas 25% menor

96%
Satsfação dos clientes

HDI
Eleita a grande
vencedora do Troféu HDI
como melhor equipe de
suporte do país.

Com a nova Central de Ajuda, o cliente da
Mega Sistemas soluciona suas dúvidas de
maneira ágil e pode acompanhar o ciclo de

Hoje a plataforma Zendesk permeia
todo o relacionamento da Mega
Sistemas com os clientes.

vida do seu ticket, sabendo, por exemplo,
o status e quem está trabalhando nele.
Ou seja, o cliente ganhou autonomia para
resolver suas dúvidas sem ter que envolver
mais pessoas em um processo longo e cheio
de fases.
Assim, o volume de tickets diminuiu
em 36% nos módulos que tinham maior
recorrência de incidentes e a produtividade
da equipe de relacionamento com o cliente
foi impulsionada.
A satisfação do cliente pulou de 84% para
os tão sonhados 96% e, com isso, Mega
Sistemas foi eleita a grande vencedora do
Troféu HDI como melhor equipe de suporte

5 mil
tickets mensais para
serem solucionados

do país. Esse é o único prêmio no Brasil
totalmente dedicado ao setor de Suporte
Técnico e avalia os pontos relacionados às
melhores práticas realizadas pelos centros
de suporte mundiais.

84%
Visualizações
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CONCLUSÃO
Estes são cinco exemplos mais do que bem-sucedidos
de como a nova onda digital à serviço do consumidor
pode trazer grandes resultados para as empresas, tanto de
qualidade quanto financeiros.

A Zendesk abraça este mundo digital e, por meio de suas
soluções, ajuda empresas a oferecer uma experiência
completa e integrada de atendimento ao cliente e a construir
relacionamentos mais significativos, pessoais e produtivos.
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clientes.
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PROMOVENDO A MELHORIA DOS
RELACIONAMENTOS ENTRE EMPRESAS
E SEUS CLIENTES.
Nosso software ajuda a fornecer uma melhor experiência aos clientes. Com Zendesk,
as empresas podem construir relacionamentos que são mais significativos, pessoais e
produtivos, através de qualquer canal - e-mail, telefone, chat, ou mídias sociais.
Visite zendesk.com.br para saber mais

