
Manual de bolso dos 
produtos Zendesk

Apresentação

Ficou simples usufruir da melhor família de software voltada a descomplicar o 

relacionamento com o cliente. Com esse guia, a sua empresa fica por dentro 

das soluções Zendesk e do jeito simples de resolver as tarefas diárias e de 

compreender o perfil dos clientes, antecipando ações e estratégias.

 

Hoje a empresa conta com uma solução completa e integrada, hospedada na 

nuvem, o que facilita o compartilhamento e a gestão de informações relevantes 

para facilitar o dia a dia de seus agentes e o de seus clientes. Entregar excelência 

no atendimento, proporcionar autonomia ao cliente e ter alta disponibilidade são 

algumas das vantagens trazidas pela Zendesk.

 

Seguindo as orientações práticas deste manual, sua empresa poderá usufruir do 

que há de melhor em tecnologia e eficiência no atendimento ao cliente. Além 

de descrever os produtos, esse guia mostra como começar a usar cada um dos 

software que fazem parte do Zendesk, e como desenvolver estratégias próprias 

para as ferramentas. 

Da criação da marca, ao lançamento das soluções para seus clientes, passando 

pela customização de segurança e pela elaboração do fluxo de trabalho: ficou 

ainda mais fácil melhorar o relacionamento com os clientes com a melhor 

solução: Zendesk.

Mãos à obra!



Quem é Zendesk?

A Zendesk é uma empresa com sede em São Francisco, na Califórnia, e 

filiais espalhadas pelo mundo, que desenvolve os melhores software para 

resolver as tarefas diárias que surgem no relacionamento com clientes, com 

tranquilidade e estilo “Zen”. 

 

Nem só de problemas (e soluções!) é feita a interação com os clientes. Com 

as soluções da Zendesk, a análise e a coleta de dados leva a ações proativas, 

que antecipam rupturas entre clientes, produtos e serviços. A ideia por 

trás da família de software Zendesk é tornar as relações de consumo mais 

significativas, pessoais e produtivas.

 

Simplicidade é uma característica que acompanha a Zendesk desde a sua 

criação por três amigos — Mikkel Svane, Morten Primdahl e Alexander 

Aghassipour — que se debruçaram sobre a ideia de trazer mais tranquilidade 

para o mundo caótico do suporte ao cliente. O desenvolvimento de software 

que se iniciou em 2007 sobre uma porta de cozinha improvisada como 

mesa, em um loft de Copenhagen, cresceu e hoje conta com mais de 1,5 mil 

colaboradores.

 

Existe um modo simples de melhorar e transformar o relacionamento não 

somente com a vizinhança, mas também com o consumidor. Experimente o 

estilo Zendesk!

1.1

 



Resolver tickets de suporte de clientes, além criar prioridades e estratégias de monitoração, é 

tarefa que fica mais eficiente com o Zendesk Support. Nessa solução, as informações permanecem 

centralizadas e, por isso, acessíveis na hora em que são requisitadas.

 

O Support garante tudo o que uma empresa precisa para ajudar os clientes, tornando a comunicação 

eficiente, relevante e pessoal. Os principais benefícios dessa ferramenta são:

 

  • Agentes mais produtivos no atendimento ao cliente, porque usam ferramentas eficazes para   

 colaboração, coleta de informações e automação.

 • Suporte responsivo e personalizado em múltiplos canais, que resulta em ganho de confiança   

 perante o cliente.

 • Acesso fácil às respostas que os clientes precisam, em período integral: 24x7.

Com o Zendesk Support o foco é a excelência no atendimento ao cliente.

 

Transformar as relações entre empresas e clientes é a especialidade 

das soluções Zendesk. Para usufruir do melhor nos momentos de 

interação, é preciso conhecimento e ferramentas adequados. 

Pensando nisso, a Zendesk criou uma família de software que 

trabalha integrada, reunindo não somente a performance necessária 

para vencer o dia a dia, mas também o conhecimento para 

entender cenários e estratégias a partir da análise de quantidades 

massivas de dados gerados quando uma empresa interage com 

seus consumidores e clientes.

Por estar na nuvem, os produtos Zendesk garantem segurança, 

flexibilidade e escalabilidade, tudo isso porque cloud computing 

torna os negócios mais seguros e oferece maior sustentação ao 

crescimento dos negócios. 

Ao entrar para a família Zendesk a comunicação entre a sua 

empresa e seus clientes melhora, não somente ganhando 

eficiência e simplicidade, mas transformando interações em 

relações duradouras. 

 

Soluções Zendesk

Conheça nossas ferramentas!



Estar sempre disponível é vantagem do Zendesk Chat, para sua empresa e seus clientes. Com 

esse software, que permite interação em tempo real, é possível criar uma conexão pessoal com 

os clientes.

 

Interagir de forma imediata, sanar dúvidas e oferecer ajuda quando e onde for necessário são as 

funções do Chat. Essa solução agrega as seguintes vantagens:

 

 • Interagir em tempo real, de modo proativo e com gatilhos automatizados, para conseguir maior  

 taxa de conversão e menor índice de abandono do carrinho de compras.

 • Analisar o desempenho dos operadores com relatórios de alta qualidade e detalhamento,   

 identificando pontos forte e fracos de produtos e serviços.

 • Acessar o canal de conversa a partir de qualquer lugar, seja em computadores ou dispositivos   

 móveis.

A característica primordial do Zendesk Chat é agregar alta disponibilidade 

no atendimento ao cliente.

 

Turbinar a Central de Ajuda a partir do conceito de autoatendimento é o diferencial do Zendesk Help 

Center. Isso significa mais eficiência e redução de custos por meio  de ferramentas diferenciadas, como 

a base conhecimento, comunidade online e portal de atendimento ao cliente.

 

O Help Center pode ser acessado pelo site ou pelo aplicativo, conforme preferência do cliente, que tem 

as informações que precisa na palma da mão. As vantagens dessa solução são:

 

 • Criação de artigos na base a partir de tickets de suporte para resolver problemas com 

 menos esforço.

 • Respostas mais relevantes ao capacitar clientes a encontrar respostas mais precisas.

 • Saber o que os clientes procuram e se encontram as respostas certas nos relatórios integrados.

O objetivo do Zendesk Help Center é entregar mais autonomia ao cliente que 

busca por respostas.

 



Esteja nas redes sociais dos seus clientes com o Zendesk Message. Essa ferramenta garante ainda 

mais interação, sendo um canal para que usuários e clientes em potencial estejam sempre pensando 

nos seus produtos.

 

Estar ativo nas redes com o Message, com a possibilidade de gerenciamento de vários aplicativos em 

uma mesma interface, facilita e profissionaliza a gestão das mídias sociais. Essa solução garante:

 

 • Oferecimento de suporte por meio das redes, solucionando questionamentos direcionados de   

 forma pública à empresa.

 • Aumento do alcance da empresa nas redes preferidas dos clientes.

 • Escalabilidade e eficiência para gerenciar e manter histórico de um número crescente de conversas.

 

Dispor do Message significa estar mais próximo e presente na vida social do cliente.

 

O Zendesk Talk oferece uma central telefônica integrada ao sistema de tickets, sendo a forma 

mais personalizada e produtiva de atender aos clientes. O uso de uma única plataforma para o 

atendimento telefônico e outras atividades, permite o gerenciamento mais efetivo da informação, 

que gera melhor experiência para os clientes.

 

Com o Talk, o cliente ouve a empresa com atendimento eficiente oferecido por operadores que 

contam com a rapidez e a objetividade da ferramenta. Confira os ganhos da solução:

 

 • Dar mais foco na conversa e menos no fluxo de trabalho, eliminando as cansativas leituras de   

 protocolos, resultando assim em um atendimento personalizado, com base em históricos   

 consistentes, com geração de tickets automatizados, além da gravação de chamadas.

 • Agilizar filas com sistemas flexíveis de IVR (Resposta Interactiva de Voz), gerando mais    

 visibilidade por meio do suporte telefônico, com análises aprofundadas em múltiplos canais.

 • Receber chamadas imediatamente usando o Zendesk Support, sem necessidade de    

 treinamento ou investimento em equipamentos adicionais.

 

Com o Zendesk Talk a empresa escuta as necessidades do cliente, com o 

mínimo de esforço nas tarefas e o máximo de desempenho dos operadores.



Medir e compreender toda a experiência que clientes têm com produtos e serviços é possível com o 

Zendesk Explore. Com análises sobre a clientela, aliadas à compreensão profunda dos dados, torna-

se viável cultivar relacionamentos mais assertivos.

Usar os dados a favor da interação é a tarefa central do Explore, que tem três principais funcionalidades:

 • Analisar dados de todos os produtos da família Zendesk, em uma só interface.

 • Compreender a experiência dos clientes por meio dos dados gerados pela interação com    

 produtos e serviços, com mais de 65 fontes integradas.

 • Compartilhar análises e alinhar estratégias com as equipes que lidam direta ou indiretamente com   

 os clientes.

O Zendesk Explore dá vida aos dados gerados pelo contato que o cliente com as 

interfaces, possibilitando a leitura de experiências.

 

Conhecer melhor o cliente é a missão do Zendesk Connect. Com esse software de inteligência é 

possível criar campanhas mais direcionadas e gerar envolvimento proativo.

 

Melhor suporte e interação com clientes em todas as tarefas é a promessa cumprida pelo Connect, 

com três principais ações:

 

 • Reunir dados coletados em todos os produtos Zendesk, com histórico organizado de forma   

 temporal, mostrando eventos e conversas.

 • Criar segmentos de cliente, com base em comportamento e perfil, para, então, direcionar   

 campanhas que veiculem a mensagem certa para as pessoas certas.

 • Ajudar antes do cliente precisar, sendo proativo diante de problemas que, pelo conhecimento   

 oferecido pelo Connect, não chegam a afetar os usuários.

 

A grande vantagem do Connect é usar a troca de informações em todas as 

plataformas a favor da elaboração de um perfil do seu público.



 Inicie com o Zendesk Support

Crie sua marca

Criação, gerenciamento e uso de grupos

Criação de funções personalizadas e sua atribuição a agentes 

(Enterprise)

Definição de sua programação com horário de operação e feriados 

(Professional e Enterprise)

Usando os produtos da Zendesk

Acesse

Acesse

Acesse

AcesseInclusão de campos personalizados aos usuários

Inclusão de usuários finais, agentes e administradores Acesse

Configuração de várias marcas em sua instância do Zendesk Support 

(complemento do Professional e do Enterprise)

Adição de endereços de suporte para que os usuários enviem tickets

Inclusão de campos personalizados em seus tickets e no formulário de 

solicitação de suporte

Criação de formulários de ticket para oferecer suporte a diversos tipos 

de solicitação (complemento do Professional e Enterprise)

Inclusão de campos personalizados em seus tickets e no formulário de 

solicitação de suporte

Importação em massa de usuários e organizações

Uso do Web Widget para incorporar o atendimento ao cliente no seu site

Acesse

Acesse

Acesse

Acesse

Acesse

Acesse

Acesse

https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203661966-Cria%C3%A7%C3%A3o-gerenciamento-e-uso-de-grupos
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203662026-Cria%C3%A7%C3%A3o-de-fun%C3%A7%C3%B5es-personalizadas-e-sua-atribui%C3%A7%C3%A3o-a-agentes-Enterprise-
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203662206-Defini%C3%A7%C3%A3o-de-sua-programa%C3%A7%C3%A3o-com-hor%C3%A1rio-de-opera%C3%A7%C3%A3o-e-feriados-Professional-e-Enterprise-
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203662066-Inclus%C3%A3o-de-campos-personalizados-aos-usu%C3%A1rios
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203661986-Inclus%C3%A3o-de-usu%C3%A1rios-finais-agentes-e-administradores
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/204108983-Configura%C3%A7%C3%A3o-de-v%C3%A1rias-marcas-em-sua-inst%C3%A2ncia-do-Zendesk-Support-complemento-do-Professional-e-do-Enterprise-
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203663336-Adi%C3%A7%C3%A3o-de-endere%C3%A7os-de-suporte-para-que-os-usu%C3%A1rios-enviem-tickets
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203661496-Inclus%C3%A3o-de-campos-personalizados-em-seus-tickets-e-no-formul%C3%A1rio-de-solicita%C3%A7%C3%A3o-de-suporte
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203661616-Cria%C3%A7%C3%A3o-de-formul%C3%A1rios-de-ticket-para-oferecer-suporte-a-diversos-tipos-de-solicita%C3%A7%C3%A3o-complemento-do-Professional-e-Enterprise-
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203661496-Inclus%C3%A3o-de-campos-personalizados-em-seus-tickets-e-no-formul%C3%A1rio-de-solicita%C3%A7%C3%A3o-de-suporte
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203661996-Importa%C3%A7%C3%A3o-em-massa-de-usu%C3%A1rios-e-organiza%C3%A7%C3%B5es
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203908456-Uso-do-Web-Widget-para-incorporar-o-atendimento-ao-cliente-no-seu-site


Customize seu suporte

Crie seu fluxo de trabalho

Gerenciamento das configurações de usuário final

Uso do Mercado de aplicativos

Acesse

Acesse

AcesseConfiguração de integrações

Opções de single sign-on (SSO) no Zendesk Support Acesse

Otimização do fluxo de trabalho com gatilhos e atualizações de tickets

Otimização do fluxo de trabalho com automações e eventos baseados 

em tempo

Definição e uso de políticas de SLA (Professional e Enterprise)

Uso de visualizações para o gerenciamento do fluxo de trabalho do ticket

Uso de macros para atualizar tickets e sessões de chat

Acesse

Acesse

Acesse

Acesse

Acesse

https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203663806-Gerenciamento-das-configura%C3%A7%C3%B5es-de-usu%C3%A1rio-final
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/215115188-Uso-do-Mercado-de-aplicativos
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/sections/200623816-Configura%C3%A7%C3%A3o-de-integra%C3%A7%C3%B5es
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203663826-Op%C3%A7%C3%B5es-de-single-sign-on-SSO-no-Zendesk-Support
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203662106-Otimiza%C3%A7%C3%A3o-do-fluxo-de-trabalho-com-gatilhos-e-atualiza%C3%A7%C3%B5es-de-tickets
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203662126-Otimiza%C3%A7%C3%A3o-do-fluxo-de-trabalho-com-automa%C3%A7%C3%B5es-e-eventos-baseados-em-tempo
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/204770038-Defini%C3%A7%C3%A3o-e-uso-de-pol%C3%ADticas-de-SLA-Professional-e-Enterprise-
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203690806-Uso-de-visualiza%C3%A7%C3%B5es-para-o-gerenciamento-do-fluxo-de-trabalho-do-ticket
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203690796-Uso-de-macros-para-atualizar-tickets-e-sess%C3%B5es-de-chat


Coloque no ar

Importação em massa de usuários e organizações

Encaminhamento dos emails de suporte recebidos para o Zendesk 

Support

Uso do Web Widget para incorporar o atendimento ao cliente no seu site

Introdução à Central de Ajuda

Importação em massa de usuários e organizações

Acesse

Acesse

Acesse

Acesse

Acesse

Construa sua marca

Personalização do tema da Central de Ajuda

Organização do conteúdo da base de conhecimento da Central de 

Ajuda em categorias e seções

Acesse

Acesse

Acesse
Alteração do endereço de seu site de suporte do Zendesk Support 

(mapeamento do host)

Configuração de seu canal do Twitter

Configuração de seu canal do Facebook

Acesse

Acesse

https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203661996-Importa%C3%A7%C3%A3o-em-massa-de-usu%C3%A1rios-e-organiza%C3%A7%C3%B5es
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203663266-Encaminhamento-dos-emails-de-suporte-recebidos-para-o-Zendesk-Support
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203908456-Uso-do-Web-Widget-para-incorporar-o-atendimento-ao-cliente-no-seu-site
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203664346-Introdu%C3%A7%C3%A3o-%C3%A0-Central-de-Ajuda
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203661996-Importa%C3%A7%C3%A3o-em-massa-de-usu%C3%A1rios-e-organiza%C3%A7%C3%B5es
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203664326-Personaliza%C3%A7%C3%A3o-do-tema-da-Central-de-Ajuda
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/218222877-Organiza%C3%A7%C3%A3o-do-conte%C3%BAdo-da-base-de-conhecimento-da-Central-de-Ajuda-em-categorias-e-se%C3%A7%C3%B5es
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203664356-Altera%C3%A7%C3%A3o-do-endere%C3%A7o-de-seu-site-de-suporte-do-Zendesk-Support-mapeamento-do-host-
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203661546-Configura%C3%A7%C3%A3o-de-seu-canal-do-Twitter
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203661556-Configura%C3%A7%C3%A3o-de-seu-canal-do-Facebook


Inclusão de mais números do Zendesk Talk

Configuração do Zendesk Chat no Zendesk Support

Configuração das definições do canal Voice

Criação de agentes e departamentos

Gerenciamento de saudações enviadas

Encaminhamento de chamadas recebidas com IVR (somente Advanced Talk)

Trabalho com gatilhos

Recebimento  realização de chamas no Zendek Talk

Uso de atalhos

Configuração das definições do canal Voice

Personalização do widget do chat

Uso do relatório de análise semanal (Advanced e Premium)

Monitoramento de métricas de chat em tempo real (premium)

Acesse

Acesse

Acesse

Acesse

Acesse

Acesse

Acesse

Acesse

Acesse

Acesse

Acesse

Acesse

Acesse

Zendesk - soluções complementares

https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/218004987-Inclus%C3%A3o-de-mais-n%C3%BAmeros-do-Zendesk-Talk
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203661666-Configura%C3%A7%C3%A3o-do-Zendesk-Chat-no-Zendesk-Support
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203661686-Configura%C3%A7%C3%A3o-das-defini%C3%A7%C3%B5es-do-canal-Voice
https://chat.zendesk.com/hc/pt-br/articles/212015708-Cria%C3%A7%C3%A3o-de-agentes-e-departamentos
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/214631347-Gerenciamento-de-sauda%C3%A7%C3%B5es-enviadas
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/214630317-Encaminhamento-de-chamadas-recebidas-com-IVR-somente-Advanced-Talk-
https://chat.zendesk.com/hc/pt-br/articles/212679627-Trabalho-com-gatilhos
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203690836-Recebimento-e-realiza%C3%A7%C3%A3o-de-chamadas-no-Zendesk-Talk
https://chat.zendesk.com/hc/pt-br/articles/212016488-Uso-de-atalhos
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203661686-Configura%C3%A7%C3%A3o-das-defini%C3%A7%C3%B5es-do-canal-Voice
https://chat.zendesk.com/hc/pt-br/articles/212679577-Personaliza%C3%A7%C3%A3o-do-widget-do-chat
https://chat.zendesk.com/hc/pt-br/articles/217784088-Uso-do-relat%C3%B3rio-de-an%C3%A1lise-semanal-Advanced-e-Premium-
https://chat.zendesk.com/hc/pt-br/articles/212016728-Monitoramento-de-m%C3%A9tricas-de-chat-em-tempo-real-premium-


Configuração do Insights para Zendesk Support (Professional 

e Enterprise)

Recursos da Central de Ajuda

Visão geral do painel pré-criado do Insights

Uso do tema padrão Copenhagen na Central de Ajuda

Criação de métricas personalizadas para o modelo Events no Insights 

(Professional e Enterprise)

Alteração do tema da Central de Ajuda

Personalização do tema da Central de Ajuda

Criação de paineis no Insights (Professional e Enterprise)

Permissão para que agentes adicionem, editem e apaguem artigos em 

seções de base de conhecimento 

Compartilhamento de relatórios no Insights (Professional e Enterprise)

Organização do conteúdo da base de conhecimento da Central de 

Ajuda em categorias e seções

Permissão para que agentes editem e apaguem publicações em 

tópicos da comunidade (Professional e Enterprise)

Guia da Central de Ajuda para usuários finais

Acesse

Acesse

Acesse

Acesse

Acesse

Acesse

Acesse

Acesse

Acesse

Acesse

Acesse

Acesse

Acesse

Zendesk - soluções complementares

https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203662316-Configura%C3%A7%C3%A3o-do-Insights-para-Zendesk-Support-Professional-e-Enterprise-
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/204231676-Recursos-da-Central-de-Ajuda
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/206146718-Vis%C3%A3o-geral-do-painel-pr%C3%A9-criado-do-Insights
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/231747427-Uso-do-tema-padr%C3%A3o-Copenhagen-na-Central-de-Ajuda
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/231747367-Altera%C3%A7%C3%A3o-do-tema-da-Central-de-Ajuda
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203777516-Cria%C3%A7%C3%A3o-de-m%C3%A9tricas-personalizadas-para-o-modelo-Events-no-Insights-Professional-e-Enterprise-
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203664326-Personaliza%C3%A7%C3%A3o-do-tema-da-Central-de-Ajuda
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203662436-Cria%C3%A7%C3%A3o-de-pain%C3%A9is-no-Insights-Professional-e-Enterprise-
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/224892667-Permiss%C3%A3o-para-que-agentes-adicionem-editem-e-apaguem-artigos-em-se%C3%A7%C3%B5es-de-base-de-conhecimento
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203662436-Cria%C3%A7%C3%A3o-de-pain%C3%A9is-no-Insights-Professional-e-Enterprise-
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/218222877-Organiza%C3%A7%C3%A3o-do-conte%C3%BAdo-da-base-de-conhecimento-da-Central-de-Ajuda-em-categorias-e-se%C3%A7%C3%B5es
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/224892607-Permiss%C3%A3o-para-que-agentes-editem-e-apaguem-publica%C3%A7%C3%B5es-em-t%C3%B3picos-da-comunidade-Professional-e-Enterprise-
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203664386-Guia-da-Central-de-Ajuda-para-usu%C3%A1rios-finais


Melhores práticas 
usando Zendesk



Melhores práticas para 
alterar seus campos 
personalizados de 
tickets
Ao usar campos personalizados de tickets, existem diferentes 

ações disponíveis. Cada uma dessas ações impactam os tickets e 

a API de formas diferentes.

Esta dica de suporte discutirá os resultados ao realizar as seguintes 

ações:

Desativar campos personalizados de tickets

Esta seção descreverá os efeitos de desativar campos 

personalizados de tickets. Quaisquer dados perdidos do campo 

desativado podem ser recuperados novamente, ao reativar o 

campo. Após a reativação, o campo personalizado estará disponível 

novamente na exibição do ticket na interface do agente.

 • Tickets encerrados e arquivados: Desativar campos de  

 tickets alterará tickets fechados. O campo do ticket não  

 aparecerá mais no formulário de tickets na interface do  

 agente.

 • Tickets em aberto: O campo do ticket não aparecerá mais  

 no formulário de tickets na interface do agente.

 • API: Os dados no campo personalizado do ticket   

 permanecem armazenados no parâmetro abaixo de auditorias 

de tickets. Para mais informações sobre auditorias de tickets, 

acesse Auditorias de Tickets em nossos documentos para 

desenvolvedores.

Excluir campos personalizados de tickets

Esta seção descreverá os efeitos de excluir campos personalizados 

de tickets. Se você excluir um campo personalizado de ticket, você 

não conseguirá recriar ou recuperar o campo ou seus dados. Se 

você deseja preservar os dados do campo, recomenda-se, ao invés, 

desativar o campo.

 • Tickets encerrados e arquivados: Excluir campos 

personalizados de tickets alterará tickets fechados. O 

campo do ticket não aparecerá mais no formulário de tickets 

na interface do agente.

• Tickets em aberto: O campo do ticket não aparecerá mais 

no formulário de tickets na interface do agente.

• API: Se um campo foi excluído, seus dados, incluindo a ID 

do campo, são salvos na API. Os parâmetros de auditoria 

de tickets rastreiam e armazenam cada mudança no ticket, 

incluindo dados de campos personalizados de tickets após 

o campo ser excluído (veja Auditorias de tickets). Este é o 

único local em que dados dos campos personalizados de 

tickets são armazenados.

Criar novos campos personalizados de tickets

Esta seção descreverá os efeitos de adicionar novos campos 

personalizados de tickets. Para mais informações em como 

criar novos campos personalizados de tickets, acesse Adicionar 

campos personalizados aos seus tickets.

• Tickets encerrados e arquivados: Criar um novo campo 

personalizado de ticket alterará tickets fechados e 

arquivados. O novo campo personalizado do ticket será 

adicionado ao formulário de tickets na interface do agente. 

Será mostrado um valor nulo ‘-’ ou vazio, dependendo do 

tipo de campo personalizado.

* Tickets em aberto: Criar um novo campo personalizado 

de ticket alterará tickets com qualquer status diferente de 

Encerrado. O novo campo personalizado do ticket será 

adicionado ao formulário de tickets na interface do agente. 

Será mostrado um valor nulo ‘-’ ou vazio, dependendo do 

tipo de campo personalizado.

• API: O novo campo personalizado do ticket apenas altera 

tickets com status diferente de Encerrado, se um valor for 

adicionado ao campo. Se o novo campo é adicionado a um 

formulário de tickets, mas dados nunca são adicionados ao 

campo, ele não será mostrado nas auditorias de tickets. É o 

caso para todos os tickets com campos personalizados, mas 

sem dados adicionados, independentemente de quando os 

campos são criados.

https://developer.zendesk.com/rest_api/docs/core/ticket_audits#show-audit
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203661496-Inclus%C3%A3o-de-campos-personalizados-em-seus-tickets-e-no-formul%C3%A1rio-de-solicita%C3%A7%C3%A3o-de-suporte
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203661496-Inclus%C3%A3o-de-campos-personalizados-em-seus-tickets-e-no-formul%C3%A1rio-de-solicita%C3%A7%C3%A3o-de-suporte


Alteração de opções em campo de lista suspensa

Campos de lista suspensa exibem o mesmo comportamento 

que outros campos personalizados em tickets, Insights e API. 

No entanto, as opções de campos de lista suspensa podem ser 

alteradas e editadas.

É importante salientar que as opções de campos de lista suspensa 

estão diretamente ligadas às suas tags atribuídas. Por exemplo, na 

imagem abaixo, a opção “vermelho” está ligada à tag ‘color_Red’.

Excluir opções em campo de lista suspensa

Quando você exclui uma opção em campo de lista suspensa, os 

tickets são impactados das seguintes formas:

 • Tickets encerrados e arquivados: Se uma opção é excluída 

de uma lista suspensa, mas a lista suspensa ainda está ativa, 

os tickets encerrados exibirão um sinal de aviso amarelo e 

um texto de aviso “Falta valor do campo”.

• Tickets em aberto (incluindo Resolvidos): A lista suspensa 

será alterada para um valor nulo ‘-’, mas não exibirá um erro 

no ticket.

A tag do campo de lista suspensa não é excluída da tag do campo 

no ticket, então você ainda pode usá-la em seus relatórios. Isto 

também significa que se você recriar a opção de campo de lista 

suspensa com exatamente a mesma tag, o campo de ticket será 

alterado novamente para o valor selecionado. 

Alterar opções em campo de lista suspensa

Alterar o título de opção do campo, mas não sua tag, efetivamente 

substitui a opção de campo antiga em vez de criar uma nova opção. 

A reutilização de tags para novos campos não é recomendada 

uma vez que irá substituir o valor de título existente em todos os 

tickets (incluindo Encerrados) e poderia distorcer o conteúdo dos 

relatórios.

O inverso disso também é verdadeiro, se você deseja editar um 

título existente de opção de campo de lista suspensa, você pode 

garantir que o nome seja substituído em todas as instâncias, 

mantendo a mesma tag. Isto pode ser útil para geração de 

relatórios, se você só quer relatórios para um novo título, não uma 

nova tag.

(CFT) Numeric Field
123456
(CFT) Favorite Color
Black_
(CFT) Decimal

This field contains a value that is no 
longer avaible. The tag value is being 
displayed.

Missing field value

Field Options

Title: red

color_redTag



Melhores práticas de 
segurança
A Zendesk se orgulha em oferecer uma variedade de opções de 

segurança que você pode usar para garantir que as informações 

privadas estejam protegidas e seguras. Ao seguir estas dez 

melhores práticas, você pode aumentar a segurança do seu 

Zendesk.

Observação: Se você tiver alguma dúvida sobre a 

segurança do seu sistema Zendesk, não hesite em 

contatar a Zendesk diretamente. Em caso de uma 

suspeita de violação de segurança, você deve enviar 

um ticket com o assunto “Segurança”, juntamente com 

os detalhes. Como alternativa, você também pode 

enviar e-mail para security@zendesk.com ou ligar 

para o telefone de suporte ao cliente nos números 

415-418-7506 (Américas, EUA), +44 20 3355 7960 

(Europa, Reino Unido), +61 3 9008 6775 (Ásia-Pacífico, 

Austrália).

Ao seguir as melhores práticas listadas neste documento, você 

reduzirá o risco de uma violação de segurança. No entanto, mesmo 

as melhores políticas de segurança serão insuficientes se não forem 

seguidas. A Zendesk recomenda que os agentes e administradores 

sejam treinados para seguirem as melhores práticas e garantirem 

um ambiente seguro.

Aumente a segurança de senha para seus agentes

A Zendesk oferece vários níveis de segurança de senha: baixo, 

médio e alto. Se você é um cliente Enterprise, você pode especificar 

o seu próprio nível personalizado de segurança de senha. Um 

administrador pode definir um nível de segurança de senha para os 

usuários finais e outro para agentes e administradores.

Aumentar as exigências de senha para os agentes pode ajudar a 

evitar que usuários não autorizados tentem adivinhar as senhas 

de seus agentes. No nível mais elevado de segurança, os agentes 

são obrigados a escolher uma nova senha a cada 90 dias. Para 

mais informações, acesse Definir o nível de segurança da senha 

(Professional e Enterprise).

Você também deve exigir que seus administradores e agentes 

escolham senhas exclusivas para suas contas Zendesk. 

Em outras palavras, devem utilizar uma senha que não estão 

utilizando também para sistemas externos, tais como Salesforce, 

GoodData, e assim por diante. Se uma conta for vítima de hacking 

e a senha descoberta, o acesso do hacker será limitado a apenas 

aquela conta.

Finalmente, você pode exigir autenticação de dois fatores 

para todos os agentes e administradores. Acesse Gerenciar 

autenticação de dois fatores. Sugerimos enviar uma mensagem 

para sua equipe de suporte com um link para o artigo em como 

Usar a autenticação de dois fatores, no Guia de Agentes.

Nunca forneça os nomes de usuário, endereços de 

e-mail e senhas

Embora exista uma linha tênue entre satisfazer as necessidades 

de seus usuários e manter a segurança, as melhores práticas 

indicam que agentes e administradores Zendesk nunca devem 

fornecer os nomes de usuário, endereços de e-mail ou senhas.

Se você estiver usando uma autenticação padrão de login 

Zendesk, a única forma segura para redefinir uma senha é o 

usuário clicar no link para criar uma nova senha (Ajuda! Não sei 

que informação inserir aqui!) na tela de login do seu Zendesk.

Isso solicita que o usuário digite um endereço de e-mail válido (um 

já verificado como um usuário legítimo na sua conta) e ele recebe 

um e-mail nesse endereço com as instruções para redefinir sua 

própria senha.

Se você utilizar um sistema de autenticação single sign-on de 

terceiros, como Active Directory, Open Directory, LDAP ou SAML, 

as senhas podem ser redefinidas de forma semelhante através 

desses serviços.

Saiba que hackers às vezes usam técnicas de engenharia social 

para pressionar as pessoas a ajudá-los, dando-lhes uma senha 

para uma conta. Em alguns casos, eles fazem isso contatando 

a equipe de atendimento ao cliente durante à noite ou fins de 

semana, quando suspeitam que há menos pessoal experiente 

trabalhando. Eles podem até alegar que houve uma violação de 

segurança e que a senha precisa ser redefinida imediatamente 

para algum novo texto que eles fornecem.

Alguns hackers têm ferramentas que lhes permitam fazer spoofing 

de endereços de e-mail para representar usuários com domínios 

de e-mail legítimos. 

https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203663736-Configura%C3%A7%C3%A3o-do-n%C3%ADvel-de-seguran%C3%A7a-da-senha-para-sua-inst%C3%A2ncia-do-Zendesk-Support-Professional-e-Enterprise-
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203663736-Configura%C3%A7%C3%A3o-do-n%C3%ADvel-de-seguran%C3%A7a-da-senha-para-sua-inst%C3%A2ncia-do-Zendesk-Support-Professional-e-Enterprise-
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203824246-Gerenciamento-da-autentica%C3%A7%C3%A3o-de-dois-fatores
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203824246-Gerenciamento-da-autentica%C3%A7%C3%A3o-de-dois-fatores
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/206373587-Uso-da-autentica%C3%A7%C3%A3o-de-dois-fatores


Como resultado, mesmo o que parece ser uma solicitação legítima 

via e-mail de um usuário, pode não ter sido originada desse endereço 

real. Se alguém contatar você, que afirma ser um administrador ou 

usuário de uma conta, você deve analisar o endereço IP (isso é 

mostrado na visualização de eventos e notificações nos tickets), e 

independentemente, verificar a sua identidade (por exemplo, ligar 

para o número de telefone em seu perfil de usuário). 

Em caso de dúvida, não forneça qualquer informação confidencial 

ou faça alterações na conta em nome de outra pessoa. Usuários 

legítimos devem ser capazes de mudar suas configurações de 

conta usando os métodos descritos acima.

Recomendamos que você eduque seus agentes sobre estes tipos 

de riscos de segurança e também crie uma política de segurança 

que todo mundo conheça e possa ser usada como referência 

quando ocorrem esses incidentes.

Limite o número de agentes com acesso de 

administrador

Os administradores têm acesso a partes do seu Zendesk que os 

agentes comuns não possuem. Por exemplo, todos os recursos de 

segurança descritos neste documento estão disponíveis apenas 

para os administradores. Ao limitar o número de agentes que têm 

acesso de administrador, você reduz os riscos de segurança. A 

função de agente proporciona o acesso que os agentes normais 

precisam para gerenciar e resolver tickets.

Na versão Enterprise do Zendesk Support, você pode selecionar 

funções pré-definidas de agentes que concedem permissões 

adicionais para os agentes. Você também pode criar suas próprias 

funções personalizadas de agentes e decidir que partes do Zendesk 

Support que a função do agente pode acessar. 

Essas permissões, porém, são limitadas as partes de usuário, 

ticket, fórum, e gestão de fluxo de trabalho do Zendesk Support. 

Somente os proprietários e administradores de conta têm acesso, 

por exemplo, às configurações de segurança.

Se você está preocupado com seus agentes tendo acesso às 

informações sobre seus usuários finais, você pode criar uma função 

que não lhes permita editar perfis de usuários finais ou ver a lista de 

todos os seus usuários finais. 

Para impedir este acesso, defina as duas permissões seguintes:

 • Que tipo de acesso este agente tem nos perfis de   

 usuários finais? Defina como Somente Leitura.

• Este usuário tem permissão para visualizar listas de perfis 

de usuário? Defina como “Não é possível navegar ou 

pesquisar usuários finais”.

Para mais informações, consulte Criar funções personalizadas e 

atribuir agentes (Enterprise).

Audite regularmente sua conta Zendesk

Se você seguir todas as técnicas acima, sua conta Zendesk deve 

estar sempre segura e privada. No entanto, verificar regularmente 

por atividades suspeitas ainda é considerada como uma boa 

prática. 

Sugerimos que você use a seguinte lista de verificação uma vez 

por mês (ou mais frequentemente) para garantir que não foram 

cometidos erros que podem deixar o sistema vulnerável.

 • Faça a avaliação dos acessos e funções de agentes na 

página de Pessoas para procurar agentes e administradores 

desconhecidos ou endereços de e-mail incomuns que não 

possuem o domínio de sua empresa.

• Se você estiver usando o recurso de arquivamento 

de e-mail na versão Enterprise do Zendesk Support, 

certifique-se de que o endereço de e-mail é legítimo. 

Consulte Arquivamento de notificações de e-mail de tickets 

(Enterprise).

 • Certifique-se de que a URL para o seu logotipo na página 

de Branding está correta e não foi alterada.

• Verifique se todos os destinos que você usa são válidos e 

apontam para endereços conhecidos e corretos. Consulte 

Notificações para destinos externos.

• Avalie todos os destinos e automações que enviam 

notificações e verifique se estão notificando as pessoas 

corretas.

O Zendesk notifica automaticamente todos os administradores 

quando a maioria destes eventos ocorre, mas você deve 

garantir que essas notificações sejam enviadas para as pessoas 

apropriadas. Você pode criar um grupo no Zendesk que receberá 

esses alertas.

https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203662026-Cria%C3%A7%C3%A3o-de-fun%C3%A7%C3%B5es-personalizadas-e-sua-atribui%C3%A7%C3%A3o-a-agentes-Enterprise-
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203662026-Cria%C3%A7%C3%A3o-de-fun%C3%A7%C3%B5es-personalizadas-e-sua-atribui%C3%A7%C3%A3o-a-agentes-Enterprise-
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203663156-Arquivamento-de-notifica%C3%A7%C3%B5es-por-email-de-tickets-Enterprise-
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203663156-Arquivamento-de-notifica%C3%A7%C3%B5es-por-email-de-tickets-Enterprise-
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203662136-Notifica%C3%A7%C3%A3o-de-alvos-externos


Monitore logs de auditoria de conta

Na versão Enterprise do Zendesk Support, você pode monitorar 

vários eventos de segurança, como suspensões de usuários, 

mudanças na política de senhas, premissas do usuário, 

exportações de dados de clientes, alterações à definição de função 

personalizada, entre outros, usando o log de auditoria.

Isto lhe proporciona uma forma de acompanhar muitas das 

mudanças importantes em sua conta. Para mais informações, 

consulte Visualização do log de auditoria para mudanças 

(Enterprise).

Incentive agentes a monitorar suas contas de 

usuário

Visto que os agentes têm funções mais privilegiadas, eles podem 

ser responsáveis por alertar quando um hacker acaba de ganhar 

acesso não autorizado ao seu Zendesk. Para garantir acesso futuro, 

um intruso pode adicionar um novo endereço de e-mail a um perfil 

de administrador e iniciar uma redefinição de senha.

O Zendesk enviará aos agentes uma notificação por e-mail quando 

a senha é alterada. 

Além disso, os agentes podem convenientemente controlar a sua 

conta de usuário, ativando e-mails de alertas para logins de novos 

dispositivos (consulte Verificação de dispositivos e aplicativos que 

acessaram sua conta no Guia do Agente Zendesk). 

Se você ver um novo login de um local suspeito, remova este 

dispositivo para terminar a sessão do usuário, em seguida, escolha 

uma nova senha.

Autenticar remotamente usuários com single 

sign-on

Além da autenticação do usuário fornecida pelo Zendesk, você 

também pode usar single sign-on, que autentica os usuários fora 

do seu Zendesk. Existem dois tipos: single sign-on mídia social e 

single sign-on enterprise.

O single sign-on mídia social oferece opções de login adicionais 

que você pode fornecer para a conveniência de seus clientes. Por 

exemplo, você pode disponibilizar os logins do Facebook, Google e 

Twitter na sua página de login do portal web. Seus clientes podem 

então fazer login no site com a sua conta Zendesk ou uma das suas 

contas de mídia social.

Single sign-on enterprise é diferente de single sign-on mídia social. 

 Em vez de ser opcional e uma opção adicional ao login da conta 

Zendesk, o single sign-on enterprise substitui todas as outras 

opções de login. Após ter sido habilitado para sua conta Zendesk, 

seus clientes não visualizam ou utilizam sua página de login do 

portal web. 

Em vez disso, eles normalmente fazem login em uma rede 

corporativa e, em seguida, acessam o Zendesk Support, 

simplesmente clicando em um link e automaticamente 

estão logados. 

Todo o processo de autenticação e gerenciamento de usuário 

acontece fora do seu Zendesk. JSON Web Token (JWT) está 

disponível para Team e planos superiores. Os planos Professional 

e Enterprise suportam single sign-on usando Secure Assertion 

Markup Language (SAML).

Em ambos os casos, proporciona single sign-on para os usuários 

através de single sign-on enterprise ou single sign-on mídia 

social. Recomendamos que você e seus usuários aproveitem 

a autenticação de dois fatores (também conhecida como 

autenticação de múltiplos fatores) que estes serviços fornecem. 

Isso acrescenta outra camada de proteção, exigindo uma prova 

adicional de identidade. 

Se você estiver usando JWT ou SAML, você precisará configurá-lo 

para o seu Zendesk. Para single sign-on mídia social, seus usuários 

serão responsáveis pela configuração. Todos esses serviços 

fornecem a documentação necessária para configurá-los.

Para mais informações sobre o single sign-on, consulte os 

seguintes links:

 • Habilitar single sign-on mídia social

 • Configuração de single sign-on com JWT 

    (JSON Web Token)

 • Usar SAML para single sign-on (Professional e Enterprise)

Na versão Enterprise do Zendesk Support, um administrador 

pode restringir o acesso a endereços IP específicos. Isso significa 

que apenas os usuários de endereços IP que você adicionar 

manualmente a sua conta estão autorizados a entrar no Zendesk 

Support.

Isto pode ser aplicado a todos os usuários ou apenas para os 

agentes. Se você selecionar apenas os agentes, isso significa que 

o acesso do agente é restrito e o acesso do usuário 

final não é. Para mais informações sobre esse recurso, consulte 

Restringir o acesso ao seu Zendesk usando restrições de IP 

(Enterprise).

https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203663196-Visualiza%C3%A7%C3%A3o-do-Registro-de-auditoria-de-altera%C3%A7%C3%B5es-Enterprise-
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203663196-Visualiza%C3%A7%C3%A3o-do-Registro-de-auditoria-de-altera%C3%A7%C3%B5es-Enterprise-
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203691096-Verifica%C3%A7%C3%A3o-de-dispositivos-e-aplicativo-que-acessaram-a-sua-conta
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203691096-Verifica%C3%A7%C3%A3o-de-dispositivos-e-aplicativo-que-acessaram-a-sua-conta
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203663766-Habilita%C3%A7%C3%A3o-de-single-sign-on-de-redes-sociais
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203663816-Configura%C3%A7%C3%A3o-de-single-sign-on-com-JWT-Token-da-web-JSON-
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203663816-Configura%C3%A7%C3%A3o-de-single-sign-on-com-JWT-Token-da-web-JSON-
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203663676-Uso-do-SAML-para-single-sign-on-Professional-e-Enterprise-
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203663706-Restri%C3%A7%C3%A3o-do-acesso-%C3%A0-sua-inst%C3%A2ncia-do-Zendesk-Support-usando-restri%C3%A7%C3%B5es-de-IP-Enterprise-
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203663706-Restri%C3%A7%C3%A3o-do-acesso-%C3%A0-sua-inst%C3%A2ncia-do-Zendesk-Support-usando-restri%C3%A7%C3%B5es-de-IP-Enterprise-


Limite acesso ou siga práticas seguras de codificação 

se estiver usando a REST API

Você pode usar a estrutura do Zendesk Apps ou Zendesk REST 

API para ampliar as funcionalidades de sua instância do Zendesk 

Support.

Se você não vai usar essas ferramentas para ampliar o Zendesk 

Support, deixe a API desativada. Em Admin > Canais > API, 

desmarque as opções de Acesso via Token e Acesso via Senha.

Se você deseja ampliar as funções de seu Zendesk, recomendamos 

que você siga de forma segura as melhores práticas de codificação. 

Uma boa referência para isto é o Open Web Application Security 

Project (OWASP), que pode ser consultado aqui. 

Além disso, os aplicativos que acessam APIs Zendesk nunca 

devem usar seu nome de usuário e senha, ao invés, devem usar 

um token OAuth (consulte Usando a autenticação OAuth com seu 

aplicativo). Isto permite que você isole as ações tomadas por este 

aplicativo e revogue o token se você suspeita que o mesmo está 

comprometido.

Edite números de cartão de crédito de tickets

Os usuários finais, às vezes, incluem seus números de cartão de 

crédito nas solicitações de suporte quando não deveriam. Além 

das informações ficarem visíveis para qualquer pessoa com acesso 

ao ticket, o número do cartão de crédito é automaticamente 

armazenado na base de dados com o resto do ticket. Se você está 

no plano Professional ou Enterprise, você pode editar ou remover 

os dígitos dos números de cartões de crédito para que os números 

não sejam mais úteis. Consulte Editar automaticamente números 

de cartões de crédito de tickets (Professional e Enterprise).

Habilite anexos privados

Os anexos usam links no Zendesk Support. Sem habilitar anexos 

privados, qualquer link encontrado por um indivíduo pode ser 

acessado sem antes autenticar no Zendesk. Habilite anexos 

privados a menos que exista um motivo forte do ponto de vista de 

negócios para não fazer isto. Consulte Habilitação de anexos de 

tickets.

Evite spam em fóruns

Você pode ativar um filtro para o Help Center que impede a 

publicação de mensagens de usuários finais que parecem ser 

spam. Mensagens suspeitas são enviadas para uma fila de spam, 

onde os administradores podem analisá-las e gerenciá-las. Para 

mais informações, consulte Usando o filtro de spam para evitar 

spam no Help Center.

https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/215115188-Uso-do-Mercado-de-aplicativos
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203663716-Pr%C3%A1ticas-recomendadas-de-seguran%C3%A7a
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203663716-Pr%C3%A1ticas-recomendadas-de-seguran%C3%A7a
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203663716-Pr%C3%A1ticas-recomendadas-de-seguran%C3%A7a
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203663836-Uso-de-autentica%C3%A7%C3%A3o-OAuth-com-seu-aplicativo
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203663836-Uso-de-autentica%C3%A7%C3%A3o-OAuth-com-seu-aplicativo
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/218032598-Adi%C3%A7%C3%A3o-do-campo-de-cart%C3%A3o-de-cr%C3%A9dito-em-conformidade-com-o-PCI-plano-Enterprise-
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/218032598-Adi%C3%A7%C3%A3o-do-campo-de-cart%C3%A3o-de-cr%C3%A9dito-em-conformidade-com-o-PCI-plano-Enterprise-
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/204265396-Trabalho-com-anexos-nos-tickets
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/204265396-Trabalho-com-anexos-nos-tickets
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203664456-Uso-do-filtro-de-spam-para-evitar-spam-na-Central-de-Ajuda
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203664456-Uso-do-filtro-de-spam-para-evitar-spam-na-Central-de-Ajuda


Triggers: A importância 
da condição ‘Ticket is’
Uma das considerações mais importantes ao desenvolver triggers 

(ou outras regras de negócio) é ser o mais específico possível 

ao criar as condições. Você quer a trigger aplicada apenas para 

bilhetes relevantes. Um bom exemplo disso, e um erro comum, é 

esquecer de definir o escopo da trigger usando a condição “Ticket 

is”. Esta condição tem dois valores: Criado (Created) e Atualizado 

(Updated).

O uso desta condição pode fazer uma diferença significativa em 

quantos tickets são processados   a cada vez que triggers são 

executadas.  

Por exemplo, se você está criando uma trigger que direciona tickets 

com base em alguns critérios no momento que são recebidos no 

Zendesk Support, você deve incluir a condição “Ticket is... Ceated” 

na trigger. 

Isso garante que a trigger somente seja aplicada aos tickets quando 

são inicialmente criados e não seja aplicada a esses mesmos tickets 

quando são posteriormente atualizados. Lógico que os tickets são 

criados apenas uma vez.

Aqui está um exemplo de uma trigger que usa a condição “Ticket 

is...Created” e atribui tickets recém-criados, que contêm tags 

específicas, ao grupo de suporte Nível 2.

Esta trigger é executada uma vez para cada ticket recém-criado 

que contém qualquer uma dessas tags.

O que aconteceria se não fosse definida a condição “Ticket is...

Created”? Cada vez que um ticket contendo qualquer uma dessas 

tags fosse criado ou atualizado, seria atribuído ao grupo de Suporte 

Nível 2 (porque todas as suas triggers são executadas cada vez 

que um ticket é criado ou atualizado e não há condições que 

impeçam a atribuição ao grupo de ocorrer mais de uma vez). Sem 

dúvida, isso é o que queríamos inicialmente, mas se tivéssemos 

posteriormente atribuído o ticket a um grupo diferente? O ticket 

poderia ser transferido para o grupo de Suporte Nível 2 cada vez 

que fosse atualizado.

Se você deseja aplicar ações aos tickets, com base em alguns 

critérios, cada vez que são atualizados, use a condição “Ticket 

is... Updated”.

O exemplo mais comum de quando usar esta condição é quando 

você deseja enviar notificações ao solicitante. Para ver um exemplo 

disso, verifique uma das triggers de notificação padrão em sua 

conta Zendesk: a trigger “Notificar solicitante sobre atualização de 

comentário” (Notify requester of comment update), por exemplo. 

Você quer que essas ações ocorram cada vez que um novo 

comentário público seja adicionado.

Meet all of the following conditions:

+

-Ticket is...

Add condition

Created

Updated

Meet any of the following conditions:

performace these actions:

+

+

-

-

-- Click to select Conditions --

Group Level 2 support

Add condition

Add condition

Meet all of the following conditions:

Trigger title
Assign bank costumer tickets to level 2 Support

+

-

-

Ticket is...

Tags acme orangeContains at least one 
of the following 

created

Add condition

Observação: Dissemos “poderia” na frase acima, 

porque o que acontece precisamente com tickets 

quando são criados e atualizados é baseado em suas 

triggers e na ordem dessas triggers. Por exemplo, 

uma trigger pode definir a atribuição de grupo e outra 

trigger, localizada posteriormente em sua lista de 

triggers, pode atribuir o ticket a um grupo diferente.



O comportamento padrão de uma trigger que contém a condição 

“Ticket is...Updated” é que as ações da trigger serão repetidas 

cada vez que um ticket seja atualizado, desde que as condições da 

trigger permaneçam verdadeiras.

Isso significa que você também pode usar a condição “Ticket is...

Updated” e aplicar as ações da trigger apenas uma vez para um 

ticket. Por exemplo, talvez gostaríamos de estabelecer que nossos 

tickets de clientes bancários sejam de alta prioridade. Queremos 

que isso aconteça somente uma vez. Para atingir esse objetivo, 

além da condição “Ticket is...Updated”, também adicionamos 

uma condição que verifica se a prioridade do ticket já foi definida 

como alta. Em outras palavras, se o ticket não atender aos critérios 

definidos pelas condições, então a trigger não é aplicada ao ticket.

Nesta trigger, definimos a prioridade de todos os tickets para os 

clientes bancários (sabemos que são clientes bancários devido as 

tags que adicionamos) para alta prioridade a primeira vez que o 

ticket é atualizado. Mas, inicialmente, verificamos se a prioridade do 

ticket já está definida como alta, o que indicaria que a trigger já foi 

executada no ticket. Se já estiver, o ticket não é atualizado.

Meet all of the following conditions:

-

-

Ticket is...

Comments is...

Requester

Status

present, and requester 
can see the comment

Updated

is not

not changed to

(current user)

solved

+Add condition

Meet all of the following conditions:

Trigger title
Make update bank tickets high priority 

-

-

-

Ticket is...

Priority

Tags

High

Acme orange

Is not

Contains at least one
of the following

Updated

+Add condition

Meet any of the following conditions:

+

--- Click to select Conditions --

Add condition

performace these actions:

+

-Priority High

Add condition



Melhores práticas 
para direcionar o 
tráfego para sua base 
de conhecimento e 
comunidade
A melhor forma de aumentar o reconhecimento de sua comunidade 

e base de conhecimento (KB) e direcionar o tráfego para estes 

canais, é conectá-los em todos os locais que puder - especialmente 

onde seus clientes estão.

Seus agentes podem ajudá-lo a fazer isso. Ao responder tickets 

diariamente e interagir com os clientes, eles podem conectar as 

respostas ao conteúdo. Isso permitirá que os clientes fiquem cientes 

de que o conteúdo existe, assim como treiná-los para consultar esse 

conteúdo inicialmente na próxima vez, antes de abrir um ticket.

Há outros lugares em seu Zendesk, além dos tickets, onde você pode 

adicionar links para o nível superior de sua base de conhecimento 

ou conteúdo específico. E também há oportunidades fora do seu 

Zendesk para adicionar links. Não perca essas oportunidades para 

permitir que seus clientes realizem seu próprio autoatendimento.

Observação: Obrigado a quem contribuiu com este 

artigo: Sean Kinney da Zendesk, Katie Wilcox, Allen Lai 

da Bitcasa, Todd Zabel da Hearsay Social, e Andrew da 

BizStudio NZ.

Comece com seus agentes

Os agentes podem ser a chave para aumentar o reconhecimento 

da sua base de conhecimento e comunidade, além de treinar os 

clientes a usarem estes recursos para autoatendimento.

 • Apresente o conteúdo existente aos novos agentes. 

Quando você treina novos agentes, certifique-se que eles 

saibam sobre a sua base de conhecimento e os incentive 

a se familiarizar com seu conteúdo. Eles devem ter uma 

boa ideia do que está documentado e serem capazes de 

facilmente indicar este conteúdo aos usuários.

• Mantenha agentes informados sobre novos conteúdos 

e atualizações. Desenvolva um sistema para permitir que 

agentes saibam quando o conteúdo novo ou atualizado  

 está disponível. Desta forma, eles estarão mais propensos a 

usar este conteúdo e informar o link do mesmo aos usuários. 

Uma forma de fazer isso é criar uma seção privada “Apenas 

agentes” na base de conhecimento, onde você anuncia 

atualizações de documentações e solicita que agentes se 

inscrevam.

• Estabeleça um processo para vincular o conteúdo 

através de links. Treine os agentes para procurar conteúdo 

e incluir links em tickets como parte de cada interação com 

o suporte. Mesmo quando um agente sabe a resposta, se 

a mesma está em um documento, é uma boa ideia incluir 

um link junto com a resposta. Assim, os clientes aprendem 

que o conteúdo está disponível e podem procurar as 

respostas por conta própria na próxima vez. Os agentes 

também podem incluir links para conteúdos relacionados 

ao resolver tickets, como uma forma adicional de aumentar 

a conscientização sobre o uso da base de conhecimento.

• Proporcione um acesso fácil à base de conhecimento 

e comunidade. Quanto menor o tempo para que agentes 

acessem a base de conhecimento ou comunidade para 

encontrar conteúdo, maior é a probabilidade de eles 

fazerem isso. Você pode adicionar ícones para sua base de 

conhecimento e comunidade na barra lateral do seu Zendesk 

para fornecer acesso rápido. Para mais informações, 

consulte Oferecer mais informações aos agentes através 

dos aplicativos de Iframe e Text.

• Disponibilize um campo de busca na página do ticket. 

Novamente, quanto maior a facilidade para os agentes 

encontrarem o conteúdo, maior é a probabilidade de criarem 

links para este conteúdo. Você pode adicionar um campo 

de busca na página do ticket para que os agentes possam 

facilmente procurar artigos, tickets, comentários, usuários 

ou organizações em seu Zendesk. 

Para mais informações, consulte Instalar e usar o aplicativo de 

busca da barra lateral.

Incluir links para conteúdo em seu Zendesk

Há muitos locais dentro do seu Zendesk onde você pode inserir 

links para conteúdo.

https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203660696-Fornecimento-de-mais-informa%C3%A7%C3%B5es-aos-agentes-usando-os-aplicativos-Iframe-e-Texto
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203660696-Fornecimento-de-mais-informa%C3%A7%C3%B5es-aos-agentes-usando-os-aplicativos-Iframe-e-Texto
https://www.zendesk.com/apps/sidebar-search/
https://www.zendesk.com/apps/sidebar-search/


Incluir links para conteúdo em seu Zendesk

Há muitos locais dentro do seu Zendesk onde você pode inserir links para conteúdo.

Onde Como Mais Informações

Assinaturas de agente 

(em comentários 

públicos do ticket e 

e-mails enviados)

Um administrador pode adicionar uma assinatura comum para todos os 

agentes que inclui links para sua base de conhecimento ou comunidade. Ou 

um agente pode adicionar uma assinatura personalizada que inclui um link.

Para mais informações, 

consulte Adicionar uma 

assinatura de agente para 

notificações via e-mail de 

tickets.

Para mais informações sobre 

como criar e editar macros, 

consulte Uso de macros para 

atualizar tickets.

Para inserir um link em um 

comentário de um ticket, 

copie e cole o link na área de 

comentários.

Para mais informações sobre 

a edição de triggers.

Consulte Criação e 

gerenciamento de triggers.

Crie ou edite macros para incluir um link para a sua comunidade, base 

de conhecimento ou um artigo específico.

Os agentes podem inserir links para conteúdo manualmente nos 

comentários dos tickets, para responder a uma dúvida. Eles também 

podem incluir links para artigos relacionados ao responder tickets.

Edite a trigger de Notificar solicitante de solicitação recebida, para 

adicionar um link para sua comunidade ou base de conhecimento.

Por exemplo: “Enquanto você aguarda, confira nossa Central de Ajuda! 

Lá você encontrará respostas para perguntas e dúvidas comuns, FAQs, 

um fórum da comunidade e muito mais! “

Respostas reutilizáveis   

em tickets (macros)

Comentários de tickets

E-mails de resposta 

automática para 

solicitações recebidas

E-mails de resposta 

automática para 

solicitações resolvidas

Edite a trigger de Notificar solicitante de solicitação resolvida, para 

adicionar um link para sua comunidade ou base de conhecimento.

Por exemplo: “Seu ticket foi resolvido! Para reabrir esta solicitação, 

responda a este e-mail ou clique no link. E para ajuda adicional, confira 

a nossa Central de Ajuda para obter respostas a perguntas e dúvidas 

comuns, FAQs, tópicos da comunidade, e muito mais! “

Outra opção é clonar a trigger de solicitações resolvidas e criar versões 

específicas para as principais questões de suporte. 

Em seguida, inclua links para conteúdo específico, relacionados a cada 

questão na trigger. Os agentes podem selecionar a questão em um 

campo personalizado de ticket para disparar a trigger apropriada.

Para mais informações sobre 

a edição e clonagem de 

triggers.

Consulte Edição e clonagem 

de triggers.

Artigos promovidos ou 

fixos na página inicial de 

suporte

Você pode destacar conteúdo e gerar mais atenção para 

determinados conteúdos através da promoção de artigos na página 

inicial do seu Zendesk Support e conteúdos rotativos.

Para o Help Center, consulte 

Reorganizar seu conteúdo.

https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203691076-Inclus%C3%A3o-de-uma-assinatura-de-agente-em-notifica%C3%A7%C3%B5es-de-email-de-tickets
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203691076-Inclus%C3%A3o-de-uma-assinatura-de-agente-em-notifica%C3%A7%C3%B5es-de-email-de-tickets
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203691076-Inclus%C3%A3o-de-uma-assinatura-de-agente-em-notifica%C3%A7%C3%B5es-de-email-de-tickets
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203691076-Inclus%C3%A3o-de-uma-assinatura-de-agente-em-notifica%C3%A7%C3%B5es-de-email-de-tickets
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203690796-Uso-de-macros-para-atualizar-tickets-e-sess%C3%B5es-de-chat
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203690796-Uso-de-macros-para-atualizar-tickets-e-sess%C3%B5es-de-chat
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203662106-Otimiza%C3%A7%C3%A3o-do-fluxo-de-trabalho-com-gatilhos-e-atualiza%C3%A7%C3%B5es-de-tickets#topic_tpw_gay_tb
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203662106-Otimiza%C3%A7%C3%A3o-do-fluxo-de-trabalho-com-gatilhos-e-atualiza%C3%A7%C3%B5es-de-tickets#topic_tpw_gay_tb
https://www.zendesk.com.br/recursos/central-de-ajuda-zendesk/
https://www.zendesk.com.br/recursos/central-de-ajuda-zendesk/
link:https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203662106-Otimiza%C3%A7%C3%A3o-do-fluxo-de-trabalho-com-gatilhos-e-atualiza%C3%A7%C3%B5es-de-tickets#topic_dwq_zoy_tb
link:https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203662106-Otimiza%C3%A7%C3%A3o-do-fluxo-de-trabalho-com-gatilhos-e-atualiza%C3%A7%C3%B5es-de-tickets#topic_dwq_zoy_tb
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/218222877-Organiza%C3%A7%C3%A3o-do-conte%C3%BAdo-da-base-de-conhecimento-da-Central-de-Ajuda-em-categorias-e-se%C3%A7%C3%B5es
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/218222877-Organiza%C3%A7%C3%A3o-do-conte%C3%BAdo-da-base-de-conhecimento-da-Central-de-Ajuda-em-categorias-e-se%C3%A7%C3%B5es


Incluir links para comunidade e base de conhecimento fora de seu Zendesk

Existem oportunidades para direcionar o tráfego para a sua comunidade e base de conhecimento fora do seu Zendesk.

Onde O que

Site da empresa • Opção de menu de nível superior para a comunidade ou base de conhecimento

• Página dedicada no site com links para artigos

• Links para artigos na Intranet da empresa

• Posts de blog com links para artigos

• Aba de Feedback (com busca) na página do Facebook

• Consulte Adicione a aba de Feedback na página do Facebook.

• Links para artigos e vídeos em mídias sociais, incluindo Facebook, Google+, Twitter e canal do 

YouTube

• Links para artigos no produto. Por exemplo, inclua um link “Como faço para usar esse recurso?” 

para tópicos relacionados ao contexto na base de conhecimento.

Dica de Comunidade do Tom Corbett! Temos um ícone de ajuda dentro do aplicativo, que busca 

artigos relacionados com a página que você está, através da API. Identificamos que as pessoas 

preferem esta experiência.

• Insira links para o nível superior da comunidade ou base de conhecimento ou para artigos 

específicos, nos fluxos de trabalho de login e inscrição

• Pesquisa da base de conhecimento no produto (usando a API Zendesk)

• Insira links para o nível superior da comunidade ou base de conhecimento no rodapé de e-mails 

aos clientes.

Insira links para o nível superior da comunidade ou para artigos específicos em e-mails para clientes.

• Por exemplo, e-mails de boas-vindas ou follow-up após eventos ou webinars.

Insira links para o nível superior da comunidade ou base de conhecimento ou para artigos 

específicos, em sua newsletter periódica.

• Insira links para artigos da base de conhecimento em seus guias de usuário e treinamentos 

apresentados aos clientes

Mídia social

Produto

Alcance do cliente

https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203661556-Configura%C3%A7%C3%A3o-de-seu-canal-do-Facebook


Melhores práticas: seis 
coisas que devem ser 
consideradas antes 
de configurar uma 
comunidade
Há muitas razões pelas quais construir uma comunidade pode fazer 

sentido para você. Uma comunidade sólida de usuários pode ser 

um recurso maravilhoso de longo prazo para o seu negócio. É uma 

grande fonte de conhecimento, que funciona independentemente 

do fuso horário e da localização física. É propício para a geração de 

ideias - solicitações de funcionalidades e formas diferentes de usar 

os recursos existentes, por exemplo.

Uma comunidade online é também uma forma escalável de não 

apenas conversar com seus clientes, mas também suportá-los 

quando têm dúvidas ou problemas; ainda mais quando seus 

clientes podem responder uns aos outros. Para você, isso significa 

uma oportunidade para evitar novos tickets, consequentemente, 

reduzir os custos de suporte.

Antes de abrir as portas de sua comunidade de usuários, existem 

algumas coisas que devem ser consideradas e feitas.

Qual é a estratégia?

Seus objetivos de negócios - e os objetivos de seus clientes - 

serão o fator determinante para saber como você deve estruturar 

sua comunidade, o tipo de compromisso e os recursos que você 

necessita. Por exemplo, a sua comunidade online pode ser pública 

ou exclusiva. 

De qualquer forma, a plataforma de comunidade não atenderá 

todos os tipos de clientes e todos os tipos de negócios, por isso 

é importante considerar o que você quer alcançar e quem você 

deseja atrair. Quando você resolveu essa parte, terá que tomar 

algumas decisões sobre os recursos e estrutura. 

Você quer: permitir comentários em posts e artigos da base 

de conhecimento, adicionar comentários às comunicações 

e informações de release, abrir uma seção geral de FAQs na 

comunidade, abrir uma comunidade para solicitações de novas 

funcionalidades, criar uma comunidade para dicas e melhores 

práticas? Ou, talvez você possa fazer tudo, assim como nós!

Quem será o responsável?

Nenhuma comunidade terá sucesso sem alguém lá para assegurar 

que ela permaneça produtiva. Em outras palavras, você precisa de 

um gerente de comunidade. O seu gerente de comunidade deve 

ser capaz de incentivar a participação dos usuários, impulsionar 

o crescimento e medir os resultados alinhados com a estratégia. 

Talvez sua organização seja grande o suficiente para suportar 

essa função em tempo integral, mas é mais provável que seja 

assumida por sua liderança de suporte.

E quanto às preocupações relacionadas ao suporte da 

comunidade no dia-a-dia, você precisa decidir quais agentes serão 

responsáveis   pelo acompanhamento das perguntas enviadas na 

comunidade. Eles mesmo podem fornecer respostas, verificar se 

as respostas enviadas por membros estão corretas e para os itens 

que eles não sabem, podem encaminhar a colegas específicos 

para as respostas. 

Pode ser uma atribuição rotativa ou uma função permanente, mas 

se você não tiver certeza de quem deve ser escolhido no início, 

analise os membros da equipe que têm uma afinidade natural 

para conectar as pessoas.

Como você comunicará o objetivo?

Quando você tem a sua estratégia e recursos definidos, você 

precisará garantir que todos estejam envolvidos. Explique o 

objetivo de construir a sua comunidade de usuários para outros 

influenciadores em sua organização, para que eles também possam 

sair e inspirar o interesse em todos os outros. Comunidades bem-

sucedidas exigem marketing contínuo para garantir o sucesso a 

longo prazo, por isso sempre busque o apoio das pessoas ao seu 

redor. 

E não se esqueça de falar sobre sua comunidade online e suas 

expectativas como parte do treinamento de novos contratados.

E quanto a moderação e diretrizes?

Se você tem uma comunidade pequena, uma comunidade 

privada, ou você habilitou suporte via comunidade para clientes 

internos, talvez você não precise se preocupar muito com 

comportamentos suspeitos e moderação. Uma única declaração 

sobre comportamentos aceitáveis talvez seja suficiente. 



Para as comunidades online maiores, fortalecer os relacionamentos 

com os seus participantes mais ativos e oferecer-lhes algumas 

responsabilidades como moderadores pode trazer ótimos 

resultados. Considere a opção de fornecer um fórum privado para 

a sua equipe de moderação para comunicar diretrizes e iniciar as 

discussões.

Você criou um ambiente acolhedor?

Ninguém gosta de falar para uma sala vazia, por isso não abra as 

portas imediatamente. Inicialmente, cultive sua comunidade com 

conteúdo. 

O recurso “converter ticket em tópico” é uma maneira fácil para os 

seus agentes incluírem dicas rápidas nos fóruns públicos (baseado 

em seus comentários nos tickets). 

Quando isto estiver pronto, convide seus melhores clientes para 

contribuírem como pioneiros na utilização da comunidade. Quando 

você anunciar sua comunidade para a base de clientes mais ampla, 

existirá conteúdo útil suficiente e membros não se sentirão perdidos 

em um espaço vazio.

Existe um processo para manutenção de rotina?

Sua comunidade de suporte é uma base de conhecimento viva, 

então crie um programa periódico de manutenção. Regularmente 

arquive tópicos relacionados a serviços que se tornaram obsoletos 

e defina uma expectativa de que agentes atualizarão qualquer 

informação incorreta tão logo a vejam. 

Uma ideia de um de nossos clientes é adicionar uma tag com a data 

de criação do artigo (ou data de expiração). Uma vez por mês, eles 

fazem a revisão de artigos “velhos”, baseados na tag, para atualizá-

los ou aposentá-los.

Independentemente, se você estiver ajudando clientes que são 

internos ou externos ao seu negócio, os contextos e experiências 

individuais deles são úteis e valiosas para seus pares e para sua 

aprendizagem organizacional. Construa sua comunidade de clientes 

com um objetivo, para que ela permaneça produtiva e significativa.

https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203664406-Gerenciamento-das-publica%C3%A7%C3%B5es-da-comunidade-da-Central-de-Ajuda-Professional-e-Enterprise-


Ajustes Finos: Como 
oferecer suporte 
extraordinário através 
das mídias sociais
Este texto de Ajustes Finos está focado em como fornecer suporte 

extraordinário através das mídias sociais, incluindo:

 • O que considerar antes de adicionar canais de mídia social 

ao seu fluxo de trabalho de suporte

• Como responder às solicitações de suporte nas mídias 

sociais

• Como otimizar seu uso dos canais de suporte através de 

mídias sociais

Parte 1: Os primeiros passos para o uso das mídias 

sociais como canal de suporte

É importante organizar as coisas antes de se aventurar e oferecer 

atendimento ao cliente através de mídias sociais. Respostas 

desorganizadas nas mídias sociais - ou, pior ainda, uma completa 

falta de respostas a problemas e questões - reflete negativamente 

sobre a sua marca. 

Aqui estão algumas coisas a serem consideradas:

Saiba onde seus clientes estão.

As mídias sociais, há muito tempo, têm ficado sob a responsabilidade 

do departamento de marketing, mas os clientes, muitas vezes, 

utilizam as suas redes preferidas para avaliar ou entrar em contato 

com a sua empresa para fazer perguntas.

Faça uma análise para identificar quais canais de mídias sociais que 

seus clientes estão usando, procurando por menções de sua marca 

em vários sites de mídias sociais. Para a maioria das empresas, 

Facebook e Twitter são as redes mais populares.

Descubra o que seus clientes estão dizendo.

Leia os comentários em que mencionam a sua empresa ou produto 

especificamente para avaliar o que os clientes têm a dizer.

 • Que tipos de perguntas seus clientes fazem?

• Quando fazem estas perguntas?

• Algum dos comentários fornecem feedback?

• Algumas das perguntas/comentários poderiam ser 

respondidas com documentações ou FAQs existentes?

• Seria benéfico responder a alguns dos comentários através 

das mídias sociais?

• Quantas perguntas ou comentários você recebe em todos os 

seus canais?

Esta atividade serve a vários propósitos, incluindo ajudá-lo a planejar 

a equipe e os recursos necessários para responder a solicitações 

de suporte através de mídias sociais. Ela também lhe ajuda a 

tomar decisões sobre conteúdo para autoatendimento, definir suas 

prioridades e determinar a sua estratégia de suporte através de 

mídias sociais.

Decida sobre que itens precisam de respostas.

Oferecer suporte através de mídias sociais significa que você terá 

que filtrar vários comentários de pessoas que não estão relatando 

problemas. O que você deve fazer quando um cliente publica um 

tweet dizendo o quanto ama seu produto, outro posta um tweet com 

uma resposta a uma pesquisa de marketing que você publicou há dois 

dias, e um outro posta um comentário na sua página do Facebook 

sobre o pedido que fez na semana passada?

Você precisa ter uma estratégia para filtrar tudo e encontrar o que é 

relevante para ser tratado pelos seus agentes de suporte. Aqui estão 

algumas ideias de itens prioritários que definitivamente devem ter 

uma resposta

 • Interrupções de serviço ou outros problemas que afetam   

 um grande número de usuários (retorne para a parte 2   

 deste assunto para ler sobre um exemplo)

 • Perguntas diretas sobre questões técnicas ou relacionadas   

 com a conta do usuário

 • Questões urgentes - incluindo questões que afetam a   

 capacidade de um cliente usar o produto

 • Reclamações (mais sobre isso depois)



Crie um plano de suporte através de mídias sociais.

Este plano deve abordar como você tratará as suas solicitações 

recebidas. Você está usando uma plataforma de serviço de 

atendimento ao cliente que pode integrar com os seus canais 

de mídias sociais e transformar esses tweets e mensagens na 

página do Facebook em tickets automaticamente? Caso positivo, 

considere o volume de comentários que você receberá através 

destes canais. Sua equipe de suporte está equipada para lidar com 

a triagem destas solicitações, ou você precisa ter alguém dedicado 

para filtrar os comentários e se certificar de que questões de 

suporte são respondidas?

Como uma prática recomendada, você não precisa necessariamente 

transformar cada menção nas mídias sociais em um ticket de 

suporte - simplesmente porque o volume de pedidos pode se 

tornar inviável, ou você terá várias menções que realmente não 

exigem uma resposta. 

Ao invés disso, uma plataforma de atendimento ao cliente integrada 

pode fornecer o contexto para as interações, por exemplo, se esse 

cliente tentou entrar em contato com você antes através de outros 

canais, e qual foi o tom das interações anteriores. Isso pode ajudar 

a informar como você deve responder ao cliente.

Uma empresa que não possui uma plataforma de atendimento 

ao cliente integrada deve pensar em quem irá acompanhar esses 

canais, além de utilizar os recursos de mensagens privadas ou 

diretas do serviço em questão para manter um registro de suas 

interações com os clientes. 

Outra opção é analisar uma plataforma de gerenciamento de mídias 

sociais que pode reunir todos os seus canais em um só lugar para 

facilitar o monitoramento e respostas.

Parte 2: Respostas nas mídias sociais em sua 

organização de suporte

Ok, você iniciou as atividades de suporte através das mídias sociais 

em sua organização. Você decidiu quem será responsável por 

monitorar as menções nas suas mídias sociais e encaminhar as 

perguntas apropriadas para sua equipe de suporte. Como os seus 

agentes devem responder a estes tipos de solicitações?

Respostas rápidas são essenciais nas mídias sociais.

A maioria dos seus clientes espera uma resposta nas mídias sociais 

no mesmo dia. Certifique-se de atender a essa expectativa. 

Se você fez sua lição de casa, você já sabe em que período do 

dia as pessoas apresentam uma maior probabilidade de entrar 

em contato com a sua empresa, e você pode ter descoberto 

que esse período nem sempre está alinhado com seu horário de 

funcionamento. Neste caso, você pode criar uma auto resposta 

rápida, personalizada de acordo com cada canal, que permite 

que seus clientes saibam que você está analisando a questão.

No caso de vários dos seus clientes serem afetados pelo mesmo 

problema (por exemplo, uma interrupção do serviço), é melhor 

abandonar o modelo de respostas pessoais e, ao invés, publicar 

um post público em seu feed. Isso garante que qualquer um 

que visite seus sites sociais verá a atualização. Por exemplo, 

nosso usuário do Twitter @ZendeskOps abrange atualizações 

relacionadas com as manutenções programadas do sistema e 

interrupções inesperadas. Não se esqueça de publicar um post 

quando o problema foi resolvido!

Respostas rápidas são essenciais nas mídias 

sociais - mas, a qualidade das respostas também é 

essencial.

Esse conceito precisa ser sempre reforçado - seja rápido com 

suas respostas nas mídias sociais. Porém, não seja descuidado, 

também. Gramática, ortografia e o tom de sua resposta são 

igualmente importantes, portanto, verifique cuidadosamente as 

suas respostas antes de enviá-las. 

E tenha cuidado ao postar links para documentos ou imagens 

- você quer ser famoso nas mídias sociais, não conhecido por 

respostas infames!

Saiba quando levar uma resposta para um ambiente 

offline.

Se o problema pode ser facilmente respondido no espaço de 

um tweet ou um comentário, e é uma resposta que pode ser 

postada publicamente, responda publicamente ao usuário o mais 

rapidamente possível. Se o problema requer uma interação mais 

longa ou lida com informações sensíveis, você deve levar esta 

interação para um canal privado. Esta é uma grande oportunidade 

para enviar a primeira resposta nos canais das mídias sociais para 

levar a conversa a um canal mais apropriado.

https://twitter.com/@ZendeskOps


Pratique um engajamento proativo e incentive o 

uso do autoatendimento.

Nem tudo precisa ou exige uma resposta, e você pode considerar 

a criação de uma lista de respostas “de segundo nível” para 

comentários deste tipo. Isto pode incluir:

 • Referências gerais ao seu produto ou empresa

 • Feedback positivo

 • Pessoas que mencionaram anteriormente a sua marca

Você pode aproveitar esta oportunidade para responder a estes 

clientes com um link para sua base de conhecimento ou FAQs 

relevantes, oferecer mais informações sobre um produto ou serviço 

que alguém pode ter mencionado de forma despretensiosa, ou 

responder com um simples “Obrigado pelas palavras gentis!”. É uma 

grande oportunidade de interagir com seus clientes e promover os 

recursos de autoatendimento que você tem disponível.

* Não caia na armadilha! * No início, falamos sobre reclamações 

como questões de alta prioridade que necessitam de uma resposta. 

A grande maioria das reclamações são preocupações válidas dos 

clientes que devem ser abordadas de forma rápida, precisa e com 

empatia.

No entanto, algumas pessoas agem como trolls. Elas provavelmente 

não são seus clientes e estão incomodadas com qualquer outra 

coisa. Elas acessarão seus canais de mídias sociais e tentarão 

envolvê-lo em uma discussão via internet sem sentido. Não morda 

a isca; simplesmente ignore esses tipos de menções nas mídias 

sociais e concentre-se nas pessoas que realmente precisam de sua 

atenção.

Parte 3: Otimização do uso das mídias sociais em 

sua organização de suporte

Agora que você já começou a responder as solicitações de suporte 

nas mídias sociais, você pode estar se questionando em como 

melhorar o que você construiu. Leia algumas ideias sobre como 

otimizar suas operações de suporte nas mídias sociais!

Ao usar o Twitter:

Aprenda a usar o sinal @ corretamente.

Iniciar um tweet com a menção @ garante uma conversa semiprivada.

Adicionar a menção @ no meio do tweet aparecerá como um 

tweet normal ou atualização de status em sua conta, ao mesmo 

tempo, notificará o usuário da resposta.

A menção “.@” no início de um tweet envia o seu tweet 

direcionado para a outra parte como um tweet normal a todos os 

seus seguidores. Isto não é realmente diferente da dica anterior; 

ela apenas realiza a mesma coisa de uma maneira diferente.

Configure um usuário dedicado para suporte e publique as horas 

de funcionamento de seu suporte no resumo do perfil, para que 

seus seguidores saibam quando você responderá. Você também 

pode usar o resumo do perfil para promover outros canais de 

atendimento.

Realize um chat ao vivo através do Twitter baseado em uma 

hashtag, onde os clientes podem enviar tweets com perguntas 

ou comentários e receber respostas em tempo real.

Aprenda a dizer muito em poucos caracteres. Use encurtadores 

de URL como bit.ly ou TinyURL para encurtar links, e use hashtags 

curtas. Abreviações comuns também funcionam bem.

Dicas em como fornecer um serviço de atendimento ao cliente 

extraordinário com o Twitter aqui.

Ao usar o Facebook:

Habilite o envio de mensagens privadas. Isso fornece aos clientes 

uma alternativa para postar algo sensível ou negativo diretamente 

em sua linha do tempo. Observação: As mensagens privadas são 

armazenadas na pasta “Outros” do cliente, ao invés de sua “Caixa 

de Entrada”.

Avalie sua página de Insights. Isso pode ajudá-lo a começar a 

entender como os clientes estão interagindo com a página, e ter 

uma noção dos recursos necessários para fornecer o suporte.

Considere oferecer um aplicativo de suporte dedicado em 

sua página. Uma página de suporte dedicado pode ajudar a 

desviar reclamações da linha do tempo da marca, algo importante 

considerando que a Conversocial relatou que um comentário 

negativo público pode anular o efeito de até cinco comentários 

positivos. Você pode encontrar aplicativos no Facebook App 

Center, ou informações sobre como criar suas próprias abas no 

Tutorial de Abas de Páginas.

https://bitly.com/
http://tinyurl.com/
https://www.zendesk.com.br/jornal/4-dicas-para-atender-bem-seus-clientes-twitter/
https://developers.facebook.com/docs/games/listing
https://developers.facebook.com/docs/games/listing
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203661556-Configura%C3%A7%C3%A3o-de-seu-canal-do-Facebook
https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203661556-Configura%C3%A7%C3%A3o-de-seu-canal-do-Facebook


Hashtags não são apenas para o Twitter - você pode criar links 

clicáveis e pesquisáveis   através da adição de uma hashtag para 

uma palavra ou frase.

Dicas de como fornecer um serviço de atendimento ao cliente 

extraordinário com o Facebook aqui.

Outras dicas:

• Você já está usando uma plataforma de gerenciamento de mídias 

sociais? Integre sua plataforma de atendimento ao cliente com 

uma plataforma de mídia social que você já usa, como HootSuite, 

SproutSocial, ou Tribes. Estas integrações podem agilizar o fluxo 

de trabalho para seus agentes, transformar menções em tickets 

de suporte que podem ser abordados de forma direta (como 

uma resposta pública) ou privada (em uma conversa através do 

portal de suporte/e-mail). Informe-se sobre todas as integrações 

de mídias sociais que a Zendesk oferece aqui: http://www.zendesk.

com/apps#social-media

• Transforme reclamações em oportunidades para reconhecer, 

pedir desculpas e corrigir erros. Ser empático e humilde e pode 

reverter a insatisfação de um cliente frustrado, além de demonstrar 

a seus outros clientes que você se preocupa em corrigir o que está 

errado.

• Confira nosso artigo sobre como fornecer um atendimento 

ao cliente extraordinário através das mídias sociais, para um 

detalhamento de todos os tópicos que discutimos hoje e mais!

https://support.zendesk.com/hc/pt-br/articles/203661556-Configura%C3%A7%C3%A3o-de-seu-canal-do-Facebook#topic_yy3_fp3_zl
http://www.zendesk.com/apps#social-media
http://www.zendesk.com/apps#social-media
http://www.zendesk.com/apps#social-media
https://www.zendesk.com.br/jornal/5-dicas-para-melhorar-o-servico-ao-cliente-nas-redes-sociais/
https://www.zendesk.com.br/jornal/5-dicas-para-melhorar-o-servico-ao-cliente-nas-redes-sociais/


Configuração do 
Zendesk Chat para 
necessidades complexas 
de negócio
Zendesk Chat tem uma variedade de ferramentas que podem ser 

configuradas para fornecer suporte via chat ao vivo e otimizado 

para vários tipos de negócios e casos de uso. Abaixo estão alguns 

exemplos e ideias de como triggers, departamentos, e o widget de 

chat podem funcionar para suas necessidades específicas.

Para obter mais informações sobre como personalizar o Zendesk 

Chat para sua organização, consulte o seguinte artigo:

• Como atender os principais visitantes com chat proativo

Gerenciamento de várias marcas

Se você tiver várias marcas ou sites que pretende usar com 

Zendesk Chat, as seguintes dicas podem ajudá-lo a determinar 

como organizar a ferramenta.

Mostrar o widget de chat em vários sites

Adicione o widget Zendesk Chat em várias páginas para cada uma 

de suas marcas. Todo o tráfego aparece em seu painel, permitindo-

lhe gerenciar o suporte via chat para cada site a partir de um único 

lugar.

Agrupe agentes por marca em departamentos

Organize os agentes em departamentos de acordo com a marca. Em 

seguida, você pode configurar uma trigger para automaticamente 

encaminhar os chats recebidos para o departamento correto, de 

acordo com página atual do visitante.

Se você preferir que os visitantes selecionem manualmente a marca 

correta, você também pode usar o formulário de pré-chat para exigir 

que visitantes selecionem com qual departamento eles querem 

se comunicar, e somente os agentes dentro desse departamento 

receberão a solicitação de chat. Para mais informações, consulte 

Usar o formulário de Pré-Chat.

Se você quiser mostrar apenas determinados departamentos 

para os visitantes no formulário de pré-chat, dependendo em qual 

página eles estão, você pode fazer isso usando a API. Para mais 

informações, consulte a nossa documentação de API.

Customize Trigger

Visitor page URL

Set Visitor Departament

Obscura

Obscura T

Contains 

When a visitor has loaded the chat widget

Check all of the following conditions

Run Trigger

Check conditions

Perform the following actions

URL of the page the visitor is currently on

Name, E-mail

Zopim

Obscura T
Omniwear
Omniwear Wholesale

Support

Chat

-

Introduce yourself

Introduce yourself

https://chat.zendesk.com/hc/pt-br/articles/212679937-Uso-do-Zendesk-Chat
https://chat.zendesk.com/hc/pt-br/articles/212015988-Uso-do-formul%C3%A1rio-pr%C3%A9-chat


Mostre aos agentes uma lista de visitantes por 

marca

Organize a Lista de Visitantes por título de página para obter uma 

visão geral de visitantes para cada um de seus sites.

Para saber mais, consulte Explorar a Lista de Visitantes.

Configure fluxos de trabalho baseados na marca

Use o campo URL da Página do Visitante para filtrar suas triggers 

por marca. Por exemplo, você pode querer personalizar suas 

mensagens proativas de chat para cada uma das marcas.

Para mais informações, consulte Trabalhar com triggers.

Gerenciamento de várias localidades

Você pode configurar Zendesk Chat para otimizá-lo para várias 

localidades ou idiomas.

Agrupe agentes por idioma

Se você organizar seus agentes em departamentos por idioma, 

você pode automaticamente encaminhar chats para o grupo 

correto de agentes de acordo com o país do visitante com uma 

trigger. Você também pode usar departamentos para criar grupos 

de agentes por idioma e usar o formulário de pré-chat para 

permitir aos visitantes selecionar seu idioma.

Para mais informações, consulte Formulário de Pré-Chat.

Mostre o widget aos visitantes no idioma correto

O widget do Zendesk Chat busca detectar a linguagem da página 

atual do visitante e exibir o widget de chat nesse idioma. No 

entanto, se você quiser determinar manualmente o idioma em 

que o widget aparece para diferentes sites, você pode fazer isso 

através da API.

Visitors on Your Website

Activity 
Page URL
Country
Serving Agent
Browser
Search Engine 
Search Term

Customize Trigger

Visitor page URL

Send Mesange to Visitor An Obs...

Obscura

Support

Contains 

When a visitor request a chat

Check all of the following conditions

Run Trigger

Check conditions

Perform the following actions

URL of the page the visitor is currently on

Customize Trigger

Visitor country name

Set Visitor Departament

Germany

Deutsch

Equals

When a visitor request a chat widget

Check all of the following conditions

Run Trigger

Check conditions

Perform the following actions

Country the visitor is from

Name, E-mail

Zopim

Deutsch
English
Español

Support

Start Chatting

-

Introduce yourself

Introduce yourself

https://chat.zendesk.com/hc/pt-br/articles/212016678-Explora%C3%A7%C3%A3o-da-lista-de-visitantes
https://www.zendesk.com.br/recursos/trabalhando-com-gatilhos-zendesk/
https://chat.zendesk.com/hc/pt-br/articles/212015988-Uso-do-formul%C3%A1rio-pr%C3%A9-chat
https://chat.zendesk.com/hc/pt-br/articles/212016318-Configura%C3%A7%C3%A3o-do-Zopim-para-necessidades-empresariais-complexas


Mostre aos agentes uma lista de visitantes por 

marca

Organize a Lista de Visitantes por título de página para obter uma 

visão geral de visitantes para cada um de seus sites.

Gerenciamento de tráfego

Se você está trabalhando com um grande número de agentes, 

pode considerar as seguintes medidas para ajudar os agentes a 

gerenciarem chats com mais facilidade.

Garanta que os chats são encaminhados para o 

grupo certo de agentes

Se você tem vários agentes ou se são especialistas em diferentes 

áreas, deve usar os departamentos e o formulário de Pré-Chat. Desta 

forma, você pode exigir que visitantes selecionem o departamento 

para suas perguntas, para que elas sejam automaticamente 

encaminhadas para o grupo apropriado de agentes. 

Por exemplo, você pode ter departamentos para Frete, Finanças 

e Contas. Para mais informações, consulte Usar o formulário de 

Pré-Chat.

Crie um cronograma com horário de funcionamento

Se você tem um grande volume de tráfego, você pode receber 

continuamente novos pedidos de chat, dificultando para os seus 

agentes encerrarem seus chats e conseguirem fazer logout. 

Para evitar esse problema, você pode configurar o horário de 

funcionamento, que automaticamente configura o widget de chat 

para invisível quando seu horário de funcionamento terminou, 

mesmo que os agentes ainda estejam logados e encerrando seus 

últimos chats. Para mais informações, consulte Criação de um 

cronograma com horário de funcionamento.

Todos os agentes recebem automaticamente as mensagens off-

line, a menos que não esteja ativado como padrão. Você pode 

solicitar que seus agentes desliguem o recurso de receber 

mensagens off-line em seu painel.

Evite spam

Você pode ajudar a evitar spam através da criação de triggers 

ou proibição de visitantes. Você também pode restringir os chats 

aos países que você atende para reduzir o tráfego. Para mais 

informações, consulte Proibição de visitantes.

Otimize o desempenho do painel

Para painéis de alto tráfego, recomendamos IE10, Chrome ou 

Firefox. Se o seu navegador estiver lento, é provavelmente devido 

a problemas de memória ou plugins de terceiros. 

Se você for um assinante do plano Premium, você pode melhorar 

o desempenho do painel Usando o Painel de Alta Carga.

Visitors on Your Website

Activity
Page title 
Page URL
Country
Serving Agent
Browser
Search Engine 
Search Term

https://chat.zendesk.com/hc/pt-br/articles/212015988-Uso-do-formul%C3%A1rio-pr%C3%A9-chat
https://chat.zendesk.com/hc/pt-br/articles/212015988-Uso-do-formul%C3%A1rio-pr%C3%A9-chat
https://chat.zendesk.com/hc/pt-br/articles/212016168-Cria%C3%A7%C3%A3o-de-uma-programa%C3%A7%C3%A3o-com-hor%C3%A1rio-de-opera%C3%A7%C3%A3o-Advanced-e-Premium-
https://chat.zendesk.com/hc/pt-br/articles/212016168-Cria%C3%A7%C3%A3o-de-uma-programa%C3%A7%C3%A3o-com-hor%C3%A1rio-de-opera%C3%A7%C3%A3o-Advanced-e-Premium-
https://chat.zendesk.com/hc/pt-br/articles/212015968-Refer%C3%AAncia-sobre-a%C3%A7%C3%B5es-e-condi%C3%A7%C3%B5es-de-gatilho-do-Zopim
https://www.zendesk.com.br/chat/features/#features


Melhores práticas para 
medir eficiência, escala e 
quantificar o impacto do 
atendimento ao cliente 
no negócio
Insights é o recurso da Zendesk para visualização de dados, 

analytics e painéis, incluso nas contas dos planos Plus, Enterprise 

e Enterprise Elite. Insights permite que qualquer organização 

possa medir rapidamente a eficácia de seu atendimento ao cliente, 

comparar sua performance contra seus pares no segmento e 

entender melhor seus clientes.

Insights ajuda organizações a:

 • Saber o que está acontecendo: Insights coleta cada 

interação que ocorre entre uma organização e seus clientes 

no Zendesk, e as transforma em dados que podem ser 

usados   para medir e melhorar a experiência dos clientes. Os 

gestores podem utilizar as informações nos novos painéis 

incorporados, como desempenho do agente, para tomar 

decisões de contratação e de pessoal.

• Ter um contexto melhor: Insights captura o contexto 

através de campos personalizados em tickets, usuários e 

organizações. Com contexto, as organizações podem ter um 

maior detalhamento de segmentos específicos de clientes e 

descobrir o número de comentários negativos que receberam 

de seus clientes de maior faturamento.

• Impulsionar mudanças: Com Insights, equipes de suporte 

podem elevar a importância do atendimento ao cliente dentro 

de sua organização por saber onde focar seus esforços. As 

equipes de suporte podem usar informações do Insights para 

trabalhar com outras equipes ou unidades de negócio para 

assegurar que as contribuições de clientes estão incluídas 

em novos produtos ou serviços.

Os painéis incorporados, baseados em melhores práticas, permitem 

que as organizações possam medir o desempenho do agente ou 

organização de serviços, agentes e equipes. Insights lhe fornece 

ferramentas para detalhar cada interação, fazer acompanhamento 

com clientes, agentes e gestores, e automatizar o compartilhamento 

de insights com o resto da sua empresa através de uma interface 

única, fácil de acessar.

Mas os painéis incorporados são apenas o começo.

Confira uma série de relatórios criados para mostrar como uma 

empresa fictícia Obscura personalizou Insights para mergulhar 

mais fundo em seus dados de atendimento ao cliente. Inicialmente 

você verá os detalhes das operações de atendimento ao cliente 

- utilizando mais contexto para entender volumes de suporte e 

ciclo de vida dos tickets, realizar a análise de causa raiz, e avaliar 

com notas o desempenho de agentes e grupo. 

Na sequência você verá como a Obscura usa o Zendesk para muito 

mais do que apenas tickets; e como Insights ajuda a empresa a 

medir o impacto de negócios do engajamento, rastrear o tom do 

cliente e medir o engajamento proativo.



Coloque seus dados para trabalhar
Acrescente significado aos seus relatórios mostrando métricas de suporte com dados dos 

clientes

Dados de suporte não viverão mais separados das métricas de 

negócios. Insights representa a união de informações sobre seus 

clientes, suas experiências com o produto e os resultados para a 

sua empresa. 

Agora você pode reportar métricas essenciais de relacionamento - 

como satisfação do cliente - para qualquer segmento definido em 

seus dados de usuários. Isso não é bom apenas para o suporte: 

estes são os tipos de insights que qualquer um na empresa pode 

desfrutar. Ao adicionar um pouco de contexto do cliente aos seus 

dados de suporte, é fácil ver o que está funcionando, o que não 

está e o que você pode melhorar.

Vamos detalhar algumas métricas básicas de suporte em todos 

os nossos segmentos de clientes. Adicionar o tipo de plano 

de garantia do cliente a um campo personalizado de usuário, 

permite-nos facilmente puxar essa variável em um relatório. 

Agora podemos ver facilmente o volume enorme de tickets 

gerado pelos clientes sem cobertura de garantia, nos certificarmos 

que nossos tempos de resposta para os clientes com cobertura 

completa estão de acordo com nosso acordo de nível de serviço 

e identificar os segmentos que contribuem para a queda na 

satisfação do cliente que ocorreu no mês passado.



Otimize cada passo do suporte
Relatórios com qualquer interação do ticket que você definir, até o nível de minuto

O trabalho de um agente é medido em interações: atualizações nos 

tickets que permitem a evolução do problema do cliente através 

do ciclo de vida do ticket. Mas a maneira com a qual os tickets são 

triados, classificados, escalados e resolvidos varia de uma empresa 

para outra. Seu processo de escalonamento está funcionando bem?

Insights lhe oferece o que você precisa. Qualquer atualização de 

ticket que você definir pode ser rastreado, até o nível de hora, e 

você pode calcular o tempo entre duas etapas de um processo até 

o nível de minuto. Você pode parar de adivinhar se as mudanças de 

processo têm um impacto sobre sua eficiência global e começar a 

mostrar resultados mensuráveis.

Aqui está um relatório mostrando a média de escalações de 

ticket por hora. Cada tipo de escalação (Nível 1 a 2, Nível 2 a 3 e 

Nível 3 para Desenvolvimento) é definido usando uma consulta 

personalizada que se baseia nos nomes de grupo no Zendesk. 

Depois de definir os três tipos de escalonamento, é fácil detalhá-

los pela hora em que ocorreram. 

Os picos nas escalações no período da manhã do Nível 3 para 

Desenvolvimento deixa claro que nossos agentes de nível 3 no 

período da manhã precisam de mais treinamento para lidar com 

os tickets em sua fila — ou nosso agente de triagem no período 

noturno precisa de alguma ajuda na atribuição de tickets.



Tenha uma previsão de sua carga 
de trabalho
Planeje de forma estratégica o trabalho a ser feito com dados históricos do backlog

O backlog de tickets representa trabalho conhecido a ser feito. 

Insights inclui uma visão rápida diária de seu backlog: o número 

de tickets, a quanto tempo foram abertos, onde se encontram no 

ciclo de vida de tickets e os agentes e grupos responsáveis   pelos 

mesmos. 

Taticamente, segmentar o seu backlog de tickets por idade, status e 

equipe é fundamental para a identificação de tickets que estão em 

risco de reduzir o desempenho de seu suporte com longos tempos 

de resposta ou baixa satisfação. Estrategicamente, ver a mudança 

em seu backlog ao longo do tempo pode ajudá-lo a planejar o futuro.

Examine a tendência na idade dos tickets por status para encontrar 

rapidamente áreas problemáticas em seu fluxo de trabalho de 

suporte que poderiam usar melhorias nos processos. 

A menos que a idade média dos novos tickets apresente uma 

tendência de queda, as solicitações estão levando mais tempo 

para serem atribuídas a um agente. 

O aumento da idade em tickets abertos pode indicar um 

desempenho mais lento dos agentes ou solicitações mais 

complicadas: uma análise mais detalhada é necessária para ter 

certeza. 

Se tickets pendentes estão envelhecendo mais lentamente, você 

está colocando a carga nos seus clientes para que acompanhem 

o status: comunique-se de forma proativa para certificar-se de 

que a resposta que receberam foi útil.



Rastreie custos até a sua causa raiz
Visualize dados de tickets em múltiplas dimensões para identificar problemas caros

Uma imagem vale mais que mil palavras. Quando uma imagem dos 

dados de tickets identifica onde o tempo pode ser salvo, pode valer 

(pelo menos) mil dólares. Crie imagens que contam uma história 

maior, combinando vários relatórios em um único painel. 

Analisar vários tipos de dados de tickets de uma só vez (como tipo de 

problema, grupo e tempo gasto na solução de problemas) permite 

identificar rapidamente onde os tickets mais caros estão agrupados, 

determinar o que eles têm em comum e tomar medidas para reduzir 

a quantidade de tempo que seus agentes gastam tratando-os - seja 

gerar um maior volume de documentação, treinamentos melhores 

ou melhorar o design de produto.

Este exemplo mostra dados de tickets em cinco dimensões: grupo, 

tipo de problema, tempo médio por ticket, tempo total por tipo de 

problema, e número de tickets. 

Quatro dimensões são capturadas em cada gráfico de bolhas. 

Ao adicionar três gráficos de bolhas em um único painel para os 

grupos de Nível 1, 2 e 3, criamos a quinta dimensão. O tamanho 

de cada bolha indica rapidamente os tipos de problemas que 

geram o maior número de tickets. O quanto mais à direita uma 

bolha estiver no eixo x, mais tempo foi dedicado a este problema.

Os grandes pontos no canto inferior direito do gráfico de Nível 

2 têm um tempo médio baixo por ticket. Provavelmente, a bolha 

média perto do topo do gráfico de Nível 2 é uma preocupação 

maior devido ao tempo médio alto por ticket.



Compare a dimensão dos problemas
Informe sobre relações entre problema e incidente para identificar os erro mais urgentes

Problemas com seu produto são disseminados: eles impactam a 

experiência para muitos de seus clientes (ou todos), e geralmente 

exigem recursos de desenvolvedores para serem corrigidos. Como 

você sabe quais erros têm o maior impacto negativo na experiência 

do cliente e precisam de seus valiosos recursos de design e 

engenharia dedicados prioritariamente aos mesmos?

Insights permite informar sobre cada problema pelo número de 

clientes afetados e o tempo despendido - pelo cliente médio e por 

toda a sua equipe. Adicione clareza às discussões de roadmap de 

produto, demonstrando quais problemas geram impacto e têm as 

mais graves consequências para os custos.

Este relatório sobrepõe dois tipos de dados sobre problemas: 

custo total e custo médio por cliente. As barras vermelhas 

mostram o número de horas de trabalho gastas em um problema 

até à data atual. 

A linha amarela mostra a média de horas de trabalho gastas 

por incidente. Fica fácil ver que o problema mais caro até hoje 

é o #67244; também podemos ver que os casos individuais do 

problema #97245 são caros para serem tratados quando ocorrem.



Faça a medição do custo para 
suportar recursos
Classifique cada recurso pelo valor financeiro gasto para suportá-los

 

O custo para suportar um produto compensa a receita que ele traz? 

Com um pouco de esforço, esta pergunta é simples de responder. 

O editor de métricas personalizadas do Insights converte facilmente 

horas trabalhadas em valores gastos. Este é um número que todos 

têm interesse em saber. 

O detalhamento do tipo de problema pelo custo para suportá-lo é 

um feedback instantâneo para as equipes de Produtos, Vendas e 

Marketing, que podem tomar medidas antecipadas no ciclo de vida 

do cliente com melhor design, treinamento e documentação, que 

reduzem as solicitações de suporte no futuro.

Se você usar o Aplicativo de Time Tracking para capturar o tempo 

gasto em cada atualização de ticket, você pode multiplicar as 

horas trabalhadas pelo valor/hora de um agente de suporte. 

Este relatório soma os valores gastos nos agentes de suporte de 

Nível 1, Nível 2 e Nível 3 e divide o total por tipo de problema. 

Fica claro ao analisar este gráfico que devemos explorar formas 

mais eficientes para orientar os clientes através do processo de 

garantia.



Análise por segmento de clientes
Consiga uma visão específica das contribuições de cada segmento aos resultados da empresa

Vamos pensar de forma ampla: mostramos como os grupos, tickets 

e produtos contribuem para os resultados da empresa. E quanto 

aos segmentos de clientes? Quando você rastreia os gastos de 

clientes no Zendesk, você pode facilmente criar relatórios sobre a 

margem de lucro por segmento de clientes no Insights. 

Você pode até mesmo agendar estes resumos de alto nível para 

serem enviados automaticamente para sua equipe de gestão 

antes de uma reunião estratégica. Armazenar seus dados de 

relacionamento com clientes em um único lugar permite criar 

relatórios simples, mas de grande impacto, que mostram o valor 

real de cada segmento de clientes para seus resultados.

Segmente seus clientes pelos produtos que possuem para 

determinar quais linhas de produtos são as mais e menos 

rentáveis. Clientes da Obscura pode comprar o MondoCam 6 

com o software Editor Pro no Pacote Pro Photographer, ou podem 

comprar a câmera e software individualmente. Quando um cliente 

registra seu produto online, uma integração atualiza um campo 

personalizado no seu perfil de usuário Zendesk. 

Levamos nossos dados de suporte a um outro nível para analisar 

tendências em toda a base de clientes. Agora que podemos ver 

que nossos clientes Editor Pro representam metade de nossos 

custos de suporte, mas menos de um terço da nossa receita, 

sabemos que devemos tomar medidas para equilibrar o custo e a 

receita desse segmento.



Gerencie recursos entre as equipes
Controle as filas de erros da equipe de desenvolvimento e estabeleça metas de backlog

Você sabe o quão importante é alocar recursos de atendimento ao 

cliente com base no tamanho da fila de tickets de suporte. Por que 

deveria ser diferente para recursos da equipe de desenvolvimento 

do produto? Organizações inteligentes usam dados das transações 

de suporte como feedback para o seu processo de desenvolvimento 

de produtos, através da correção de problemas e inclusão de 

recursos que seus clientes informam como prioritários.

Quando sua equipe de engenharia usa Zendesk para gerenciar 

solicitações de novas funcionalidades, você pode gerenciar os 

recursos das equipes de programadores e suporte no mesmo lugar. 

É uma ótima maneira de manter o controle de seus processos de 

feedback e de melhoria a partir de um único painel, assim como 

monitorar o sucesso de novos recursos.

O primeiro relatório neste painel exibe uma linha de tendência 

de 30 dias do tamanho do backlog para cada grupo de 

desenvolvedores. 

Mesmo em uma grande organização de engenharia, você pode 

ver facilmente quais filas de equipe estão crescendo demais 

e qual a taxa de crescimento. A tendência diária também nos 

permite ver que o nosso sprint para eliminar bugs de UX em 

setembro foi eficaz.

O segundo relatório exibe gráficos de tópicos para cada grupo. 

Gráficos de tópicos são projetados para acompanhar o progresso 

em direção a um objetivo: gostamos quando o tamanho de nosso 

backlog, representado em vermelho, é igual ou inferior a nossa 

meta de 10 tickets, representada em laranja. É típico para o 

tamanho do backlog invadir o território “razoável” de cor cinza. 

Felizmente, nenhuma das nossas equipes está na cor preta.



Melhor dimensionamento do número 
de agentes 
Segmente agentes por níveis de atividade para assegurar que licenças sejam atribuídas a usuários que 

precisam das mesmas

Quando a sua base de clientes cresce rapidamente, o mesmo 

acontece com a demanda por suporte ao cliente. Quando a fila 

cresce, sentimos o impulso de contratar mais pessoas. Mas não é 

inteligente simplesmente adicionar recursos: devemos gerenciá-los 

de forma que nossa equipe seja a mais eficaz possível com o menor 

custo possível. 

Medir como as atividades dos agentes são distribuídas através 

de suas licenças por posto de agente é uma excelente maneira 

de garantir que você está adicionando força de trabalho e não 

simplesmente adicionando mais postos de trabalho.

Um método para analisar esta distribuição é dividir seus agentes 

em coortes baseados em diferentes níveis de atividade. 

Neste relatório, criamos métricas personalizadas que contam o 

número de agentes que realizaram n atualizações nos tickets nos 

últimos 30 dias. Quando examinamos como o tamanho desses 

coortes mudam mensalmente, podemos ver o quanto a nossa 

estratégia de expansão está criando eficiência, e quanto ela está 

simplesmente adicionando mais postos de trabalho. 

Neste cenário, temos 212 postos de agente que pertencem 

a usuários que realizam menos de dez atualizações por mês. 

Podemos criar eficiência através da transição de licenças com 

acesso completo para licenças light gratuitas para os usuários com 

poucas interações, distribuir alguns dos 212 postos aos agentes 

com acesso total e maior produtividade, e cortar as licenças que 

não precisamos.



Faça a medição do desempenho dos 
agentes 
Classifique seus agentes usando métricas de desempenho personalizadas

É difícil exagerar quanto a importância de medir o desempenho 

dos agentes. Um bom scorecard para agentes revelará os pontos 

fortes, fraquezas e habilidades de cada indivíduo em sua equipe 

de suporte de uma maneira que pode ser classificada, graduada e 

buscada. 

Mas o desempenho é notoriamente difícil de ser medido: ele nos 

obriga a avaliar várias medidas simultaneamente, levando em conta 

variáveis   confusas como o tamanho do backlog do agente e seu 

tempo de empresa. 

Não existe uma fórmula única para produzir uma pontuação de 

desempenho do agente infalível: a tarefa de escolher como definir 

e medir o desempenho deve ficar nas mãos de cada empresa. 

Felizmente, a variedade de dados de atividades dos agentes 

incluída no Insights combinada com a capacidade de criar 

métricas completamente personalizadas significa que você pode 

criar praticamente qualquer sistema de classificação de agentes 

que você inventar.

Neste exemplo, uma métrica personalizada “Score” soma pontos 

para cada agente: eles recebem um ponto cada ao resolver um 

certo número de tickets por hora trabalhada, manter o seu tempo 

médio de resposta baixo, o índice de satisfação elevado, e assim 

por diante, para um total de 10 pontos possíveis.

A formatação condicional foi adicionada para revelar facilmente 

os melhores desempenhos. Outras estatísticas de atividades dos 

agentes aparecem na parte inferior para adicionar contexto.



Demonstre impacto
Veja o alcance do engajamento de sua equipe com sua base de clientes inteira

O relacionamento de um cliente com a equipe de suporte pode 

compreender uma grande parte de seu relacionamento com uma 

empresa.

Os clientes buscam o suporte quando atingem um dilema, e o 

sucesso ou fracasso da seguinte transação pode determinar se 

amam ou odeiam o nosso produto, se comprarão nossos produtos 

novamente, ou se nos recomendarão a outra pessoa. Mas enquanto 

alguns clientes contatam repetidamente o suporte, outros nunca 

nos contatam.

Insights pode ser usado para criar imagens simples, mas de grande 

impacto, do alcance em expansão de sua equipe de suporte ao 

longo do tempo.

Aqui estão dois relatórios que mostram o impacto do 

relacionamento de suporte. 

O relatório na esquerda mostra o número de clientes com pelo 

menos uma interação de suporte (uma interação de ticket) 

por mês, ano a ano. Não só podemos ver o incrível volume de 

quinze mil clientes impactados somente em agosto de 2014, 

como podemos ver também a sazonalidade do nosso volume de 

relacionamento de suporte que ocorre com um pico no meio do 

ano e uma queda no fim do ano. 

O segundo relatório fornece um número total de clientes que 

abriram tickets e os segmenta pelo número de tickets que 

abriram. Isso nos permite ver que, mensalmente, cerca de 3/4 de 

nossos clientes interagem com o suporte de forma transacional, 

enquanto os restantes 1/4 têm interações repetidas com a nossa 

equipe.



Torne-se um ouvinte melhor
Otimize seus métodos de pesquisa para mais feedback e uma maior precisão

Para certificar-se que o Índice de Satisfação seja o mais imparcial 

possível, você deve coletar feedback de pesquisa sobre o maior 

número de interações de suporte possível. Mas a probabilidade de 

um cliente responder a uma pesquisa varia de uma pessoa para 

outra. 

Insights fornece dados de engajamento de pesquisas que podem 

ser usados para determinar as datas e horários de envio ideais para 

pesquisas. Ainda melhor: quando você mudar o seu processo de 

coleta de feedback, Insights o ajudará a demonstrar os resultados.

Estes relatórios utilizam as Dimensões de eventos “Dia da 

semana” e “Hora do dia” para traçar três variáveis   ao longo do 

tempo: o número de pesquisas enviadas, o número de pesquisas 

respondidas e a proporção de pesquisas respondidas x enviadas. 

Os números efetivos aqui são menos importantes do que o que os 

dados nos mostram: mesmo que a maioria de nossas pesquisas 

são enviadas de terça à sábado, a taxa de resposta mais elevada 

é na segunda-feira: seria melhor se enviássemos as pesquisas 

automaticamente no início da semana.



Aumentar a fidelização de clientes
Descubra os clientes que amam você, aqueles que não o amam e porque

Se você usar a pesquisa Net Promoter Score do Zendesk para 

medir e acompanhar a fidelidade de seus clientes, você encontrará 

os dados prontos para serem usados no Insights. 

Detalhar pontuações NPS pelos segmentos definidos em seus 

dados de clientes é uma ótima maneira de identificar quais partes 

de sua base de clientes lhe defenderão se tiverem a oportunidade, 

assim como aqueles que poderiam receber um pouco de amor 

adicional. 

Este é um método simples para que equipes em toda a empresa 

possam convergir nos segmentos de clientes que precisam de 

mais atenção para melhorar a sua experiência geral do usuário. 

Além disso, correlacionar o NPS de um cliente ou segmento com a 

qualidade do suporte que recebem, demonstra o efeito mensurável 

de suporte ao cliente na longevidade da empresa.

Insights permite que você construa um painel NPS que toda a 

organização pode confiar. A pontuação calculada é exibida, ao 

lado das proporções de promotores, detratores e passivos, além 

de uma linha de tendência da pontuação ao longo do tempo. 

Abaixo disso, foram usados   vários métodos de segmentação NPS, 

mostrando a relação entre o NPS e tempo de relacionamento 

com o cliente, tipo de garantia, número de interações de suporte 

e satisfação do cliente. 

Nosso conhecimento das associações entre clientes de longo 

tempo e clientes com garantia limitada apresentarem um NPS 

maior é atenuado pelo nosso entendimento de que NPS é volátil 

ao longo do tempo.



Alcance os clientes de forma 
antecipada
Gerencie campanhas proativas de engajamento para reduzir o número de tickets e melhorar as 

experiências dos clientes

A criação de tickets proativos para um conjunto de usuários em uma 

lista de clientes é uma ótima maneira de envolver os clientes no 

início de um processo complexo para ajudá-los a evitar problemas. 

Seja para solicitar que atualizem sua versão do software, notificá-los 

de um atraso no envio de sua compra, ou simplesmente informá-los 

sobre uma mudança em seus termos e condições, tickets proativos 

podem reduzir a abertura de tickets, impedir mal-entendidos e 

deixar que seus clientes saibam que você está cuidando deles. 

Como os dados de tickets, usuários e relacionamento são unificados 

no Insights, ele é a ferramenta perfeita para monitorar campanhas 

proativas de engajamento.

Muitos clientes resistem para atualizar seu software, mesmo que 

a versão mais atualizada seja também a mais livre de erros. Para 

incentivar os clientes a aproveitarem a experiência de usuário 

aprimorada, Camera Obscura criou este painel para controlar 

uma campanha proativa de engajamento. 

Títulos maiores exibem os totais de clientes contatados, bem como 

a proporção dos que completaram a sua atualização, aqueles que 

estão parados no processo, e a receita total atualizada.



A Zendesk tem 87 mil clientes, em 150 países e se comunica em mais de 

40 idiomas. A solidez no mercado mundial garante não somente confiança, 

mas resultados. Para atender à demanda de clientes espalhados pelo 

mundo, a empresa conta com filiais em Madison (EUA), Taguig (Filipinas), 

Dublin (Irlanda), Montpellier (França), Melbourne (Austrália), Singapura 

(Sudeste Asiático), Londres (Inglaterra), Copenhagen (Dinamarca), Tokio 

(Japão), Berlin (Alemanha) e São Paulo (Brasil).

 

Entender o consumidor é mais simples do que parece. Embora falem diversos 

idiomas, a língua é a mesma: excelência e qualidade no atendimento. Essas 

são qualidades que devem estar presentes em qualquer solução voltada 

a facilitar a vida dos clientes e, consequentemente, das empresas. Eis a 

especialidade da Zendesk, simplificar a compreensão de quem são os 

consumidores e quais os seus mais profundos desejos.

Se você chegou até aqui neste guia para o sucesso da sua empresa, já 

sabe como a Zendesk consegue garantir que suas soluções respondam às 

dúvidas e anseios da maioria dos consumidores, inclusive as suas. Por isso, 

continue usando os produtos  Zendesk e participe da busca constante por 

compreender e servir melhor aos clientes, no estilo simples e descomplicado 

“Zen”. 

Conclusão


