
Cada vez mais consumidores e usuários esperam opções tecnológicas mais inteligentes ao interagir 

com as marcas. Mas como ajustar o autoatendimento para manter a satisfação no relacionamento 

com os clientes? 

Confira como uma plataforma de Central de Ajuda, que se utiliza de tecnologia de inteligência 

artificial, pode trazer autonomia para o cliente permitindo realizar suas operações de forma 

independente. E o que é melhor: que essa interação possa acontecer a qualquer hora ou lugar 

que o cliente quiser ou precisar, e com boa experiência. 

A Era da Transformação Digital também é a Era do 

Consumidor. Milhões de pessoas estão conectadas 

por dispositivos móveis com um poder sem 

precedentes de processamento, armazenamento e 

acesso ao conhecimento. 

Outra vantagem das plataformas de 

relacionamento com o cliente que se utilizam 

da inteligência artificial, é que elas estão cada 

vez mais acessíveis, simples e adaptáveis aos 

ambientes das empresas.  

A tecnologia de inteligência artificial combinada a outras tendências da transformação digital, 

como Big Data e Internet das Coisas (IoT), está acessível para as empresas fazerem uso do seu 

imenso poder de processamento de dados e de reconhecimento de padrões para melhorar o 

relacionamento com os clientes. As soluções de autoatendimento digital trazem:

Neste mundo altamente conectado e digital as pessoas geram e compartilham um 

número cada vez maior de dados permitindo que as empresas se relacionem com 

o consumidor também de um jeito totalmente novo.

Klaus Schwab, fundador e presidente executivo do World Economic Forum.
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O assistente virtual Up2Drive Assist, da divisão de financiamento de automóveis do BMW Group, 

fornece uma solução pessoal e imediata para o suporte online. O Assist está disponível em todas 

as horas e reconhece onde um cliente está no processo de compra do seu carro no site. Ele 

consegue saber quando perguntar se o cliente está precisando de ajuda.
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Cada vez mais o que o cliente quer é executar 

uma tarefa de forma rápida e simples. Esse 

caminho é encurtado e facilitado pelo uso dos 

assistentes virtuais - também conhecidos como 

chatbots ou, simplesmente, bots. 

Esses assistentes aprendem a resolver 

problemas a partir do cruzamento e análise de 

preferências e comportamentos, incorporando-

os no autoatendimento. 

Ao compreender os desejos de consumo e 

em que momento o cliente se encontra na 

jornada de compra, é possível adaptar-se às 

necessidades de cada consumidor, melhorar a 

experiência e a tomada de decisão.

O cliente não quer ser mais um na multidão. O 

relacionamento por meio de uma interface de 

autoatendimento que conheça o consumidor 

executa a tarefa de interpretar e antecipar os 

desejos do cliente. 

Com isso, obtêm-se respostas como: de 

que forma o cliente usa o produto? O que 

recomendar para este cliente com base 

em seu histórico? 

Simplificação

Personalização

Ao embarcar (embedded) no seu aplicativo o Zendesk Support 

Mobile SDK, a SwiftKey - desenvolvedora de app de teclado 

para smartphones -. consegue saber mais sobre necessidades 

e desejos dos clientes, além de obter respostas mais rápidas. O 

aplicativo principal da SwiftKey já foi instalado em 300 milhões 

de smartphones ao redor do mundo e a cada ticket resolvido 

pelos atendentes, outros 70 são finalizados via autoatendimento. 

Com a Zendesk, a empresa transformou sua Central de Ajuda - 

apenas seis agentes atendendo 280 mil visitas por mês - em uma 

experiência simples e responsiva, adaptada à plataforma mobile.

Foi-se o tempo - finalmente! - em que você 

acessava um SAC*, passando de um menu 

para o outro, digitando o seu CPF para, ao 

final, o atendente pedir, adivinhe o que? 

Isso mesmo: o seu CPF.  

* (Serviço de Atendimento ao Cliente)
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Os chatbots, em conjunto com as técnicas de 

inteligência artificial, integram a mesma base de 

conhecimento em diversos aplicativos necessários 

para executar estas tarefas e posicionar o usuário no 

centro das atenções. 

O Zendesk Guide, base de conhecimento otimizada 

para autoatendimento do Zendesk Support, utiliza-se 

do robô Answer Bot para aumentar a eficiência na 

resposta aos clientes. 

 

Com isso, os clientes ficam satisfeitos com o tempo 

de resolução mais rápido e a equipe de suporte fica 

mais livre para se concentrar em tarefas que apenas 

os humanos podem fazer.

A plataforma Zendesk simplifica as experiências de 

autoatendimento e reduz o volume de solicitações 

de suporte com uma Central de Ajuda totalmente 

personalizável, uma só base de conhecimento, uma 

comunidade online e um portal de autoatendimento, 

tudo em um só lugar. É mais satisfação dos clientes 

com menores custos.

 

Utilize todo o poder do conhecimento para melhorar 

o relacionamento com os clientes com as soluções 

de autoatendimento da Zendesk.

Tudo em um só lugar

A rede de startup de tecnologia Expedia Affiliate Network recebe mensalmente milhares de novos 

parceiros. Desde o início das suas atividades, a Expedia reconheceu a importância de criar uma 

base de conhecimento sobre esses relacionamentos. 

 

Por isso, ter uma Central de Ajuda como o Zendesk Support, onde consegue observar todo 

o histórico de interações em um só ticket, facilita muito o atendimento dos atuais afiliados e 

o ingresso de novos. Com a plataforma da Zendesk, o time da Expedia pode completar as 

revisões de novas startups afiliadas em menos de uma hora, uma melhoria de performance de 

aproximadamente 60%.


