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Resolve 

os tickets 

de suporte.

Combinar várias opções não 
é igual a integrar

Um por todos, todos por um

Medindo 
o atendimento

O sucesso está em toda parte

Para encerrar

Zendesk Support 

Hoje em dia, a comunicação vai em todas as direções e existem mais 

opções de interação: e-mail, chat, mensagens em aplicativos, redes 

sociais como Twitter, Facebook, etc.

Os clientes querem falar com as empresas através de vários meios de contato, e que a experiência seja 

uniforme em todos eles. Por isso, é importante oferecer atendimento através de vários canais e pensar 

em como utilizá-los para criar uma experiência única e coerente. Ou seja, oferecer atendimento integrado.

Em uma solução de suporte integrada, o foco é a excelência do atendimento ao cliente. Não é necessário 

oferecer todos os canais o tempo todo, mas sim uma solução que ofereça cobertura ao cliente independente 

do método de atendimento escolhido.

Como conseguir a excelência no atendimento ao cliente?

No mundo do atendimento ao cliente, cada segundo pode significar 

a diferença entre agregar valor ou ter que pedir desculpas.

 
Para saber se os canais de suporte implementados dão resultados 

e conseguem a excelência, podemos usar indicadores.

Estes são alguns indicadores importantes 
na avaliação do atendimento ao cliente:

Atendimento integrado significa reunir todas as informações 

dos clientes em um só lugar para que a comunicação entre 

a empresa e os consumidores seja eficaz, pertinente e 

pessoal, independente do canal de atendimento escolhido.

Os usuários escolhem o que for mais fácil em 
um determinado momento, não importa qual é 
o canal de atendimento prioritário da empresa.

Um ticket
rumo ao sucesso

Guia rápido para implementar 

o Zendesk Support na sua empresa.

“Aumentamos a produtividade da equipe em 275%, pois a 
Zendesk ajuda a medir diversos aspectos do atendimento 
e tomar decisões mais ágeis e assertivas, seja em relação 
aos produtos ou aos processos.

Head de relacionamento 
com o cliente, Hotel Urbano

Júlio Mendes

Aumentar 
aresolução 
no primeiro contato

Com menos chamadas ou contatos 

repetidos, os agentes podem 

se concentrar em coisas mais 

importantes, e os usuários podem 

resolver os problemas mais rápido.

Aumentar a 
produtividade 
dos agentes

O atendimento integrado reduz 

o tempo médio de atendimento, 

aumentando a eficiência dos 

agentes e o retorno sobre 

o investimento.

Reduzir a 
necessidade 
de capacitação

Uma solução de suporte ágil 

reduz o tempo e o trabalho 

necessários para capacitar 

os novos agentes.

Permitir que os clientes 
tirem dúvidas por conta 
própria

O autoatendimento reduz a carga de 

trabalho dos agentes (e ajuda os 

clientes a encontrar as próprias 

soluções e resolver os problemas 

mais comuns).

Melhorar os 
processos e eliminar 
a redundância

Uma solução que oferece 

atendimento ao cliente e 

inteligência empresarial evita 

os problemas antes mesmo 

que eles surjam.

Aproveitar ao 
máximo as opiniões 
dos clientes

Quando o cliente é ouvido, 

ele se transforma em um 

defensor fiel da marca e é um 

fator importante de feedback 

para a empresa.

Tickets 
novos

Indicadores sobre o volume de 

pedidos de suporte recebidos. 

Mede quantos tickets por dia, 

semana ou mês a equipe consegue 

atender, e serve para o 

planejamento de funcionários.

Tempo de resposta 
e tempo de espera

Quanto maior o tempo até a 

primeira resposta, mais chances 

de que o cliente não fique 

satisfeito.

Qualificações 
de satisfação

A partir da avaliação da 

satisfação do cliente, surgem 

métricas por meio de relatórios 

e painéis que ajudam a definir 

se existem problemas na área 

de atendimento ao cliente.

Volume de tickets por 
canal de atendimento

Calcula qual canal recebe mais 

tickets. É útil para otimizar a 

eficiência e calcular o pessoal 

necessário.

Tempo de 
resolução

Estima quanto tempo os clientes 

esperam até que o problema seja 

resolvido.

Desempenho 
individual

É útil para identificar quais 

agentes de atendimento 

ao cliente tiveram melhor 

desempenho e quais precisam 

de mais capacitação.

Agentes mais produtivos no 

atendimento ao cliente, usando 

ferramentas eficazes para 

colaboração, compilação de 

informações e automatização.

O suporte eficiente e 

personalizado em diversos 

canais aumenta a confiança 

do cliente.

Acesso fácil às respostas 

que os clientes precisam 

24 horas por dia.

Tickets de suporte 
resolvidos

Com esses indicadores, é possível 

reconhecer se existe um problema 

permanente na resolução de tickets 

ou se é algo circunstancial.

Acúmulo 
ou backlog

O acúmulo na fila de suporte é uma 

das principais preocupações dos 

administradores e um sinal de que 

pode ser necessário automatizar 

os tickets.

 

Distribuição 
de tickets

Permite definir se existem 

picos repentinos no número 

de solicitações de tickets

Permite 

combinar todas 

as interações das 

equipes com 

os clientes.

Os clientes podem 

entrar em contato com 

a empresa pelo canal 

que preferirem.

Os agentes podem contar com as 

ferramentas e as informações necessárias 

com antecedência, tudo no mesmo lugar, 

para facilitar o trabalho.

Cria prioridades 

e estratégias de 

monitoramento 

de forma mais 

eficiente.

Vamos falar de recursos...
O Zendesk Support é um sistema de atendimento integrado ao cliente.

...e benefícios

Simples
A instalação e a 

implementação são 

feitas em poucos 

dias, e não é 

necessário oferecer 

muitos treinamentos 

aos agentes.

Flexível
Permite configurar 

fluxos de trabalho 

de acordo com o tipo 

de negócio, além de 

oferecer experiências 

de autoatendimento 

e automatização

Completo
As ferramentas de 

help desk otimizam 

as operações de 

suporte.

Compatível
O Web Widget e o 

SDK móvel integram 

a funcionalidade do 

Zendesk Support a 

qualquer ambiente 

nativo.

 

Mensurável
Oferece ferramentas 

de análise para medir 

e melhorar o serviço 

de atendimento ao 

cliente.

Fonte: Empresas com departamentos que compartilham uma instância do Zendesk Support.

Muitas empresas já aproveitaram essa solução e transformaram 

o suporte integrado no componente fundamental da estratégia 

de negócios e atendimento ao cliente.

Um dos melhores atendimentos 
de turismo do Brasil com a Zendesk

Mais casos de sucesso

Desafio
O Hotel Urbano é uma agência 

de turismo online diferente, com 

a ideia de que cada viagem é uma 

grande experiência, que começa 

antes mesmo que o cliente saia 

de casa.

Depois de um grande crescimento, 

a empresa passou a enfrentar 

dificuldades para ter uma visão 

geral da demanda de solicitações, 

estipular níveis de criticidade 

e atender os prazos prometidos 

para os clientes.

Solução
Com a plataforma integrada 

de atendimento ao cliente da 

Zendesk, o Hotel Urbano 

consegue ter o controle total 

sobre os contatos recebidos. 

Além disso, o cliente é facilmente 

reconhecido em qualquer meio 

que escolha usar: e-mail, 

telefone, redes sociais etc. 

Além de facilitar a organização, 

a plataforma é muito fácil de usar.

Resultados
A plataforma da Zendesk 

revolucionou os tempos de 

resposta do Hotel Urbano, 

e o nível de atendimento aos 

prazos teve uma melhora 

de 78%. Além disso, a  

produtividade dos agentes 

aumentou em 275%, e o setor 

de atendimento ao cliente 

do Hotel Urbano passou a ser 

considerado um dos melhores 

do Brasil no setor de turismo.

 

         Solução multicanal
Combina os canais novos e tradicionais de atendimento ao cliente 

e integra todos eles para oferecer novas formas de interação.

Faça uma avaliação gratuita

24

“Esses indicadores colaboram para oferecer um atendimento integrado 
e impecável ao cliente.

Mas os indicadores não são suficientes. É preciso uma solução para concretizar 
tudo isso. O Zendesk Support pode ajudar.

O Zendesk Support ajuda as empresas a fazer o seguimento, a priorização 

e a resolução dos tickets de suporte de forma rápida, simples e integrada.

Recomendamos que você planeje a implementação da solução:

1 2 3 4 5

Estabeleça 

os objetivos 

corretos.

Defina bem 

os canais 

de suporte.

Configure o fluxo 

de trabalho.

Ofereça os 

aplicativos 

necessários aos 

agentes.

Com o Support 

funcionando, 

controle os 

indicadores.

Sobre o Zendesk Support

O atendimento integrado
pode ser a resposta

61% 72% 86% 87% 91%

de melhoria na 

colaboração 

interna  

 menos tempo 

para a resolução 

de tickets

 mais 

produtividade 

dos agentes

mais agilidade 

na experiência 

dos clientes

mais eficiência 

nas operações 

de suporte

 É um produto que oferece uma ampla variedade 

de canais de interação com os clientes.

Permite escolher e configurar os canais aos quais 

você quer oferecer atendimento.

Independente do canal em que as solicitações 

de suporte são enviadas, todas se transformam 

em tickets que os agentes administram 

no Zendesk Support.

zendesk 
support

Loggi reduz o tempo médio de espera 
do atendimento  de 15 horas para 1,6 horas

Buscapé facilita a comunicação 
com os web developers

99 reduz o volume de tickets e
aumenta a produtividade dos agentes

Faça uma avaliação gratuita
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