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Ninguém sabe melhor do que os varejistas que os modelos de vendas baseados em 

transações deram lugar a vários novos modelos, incluindo modelos por assinatura, baseados 

em fidelidade e compre um, leve um. “Antigamente, o varejo era uma questão de cadeia 

de suprimentos e eficiência. A nova geração de varejistas está cultivando uma tribo, uma 

comunidade de clientes... O novo modelo é muito mais empolgante”, explicou Maria McCann, 

ex-vice-presidente global de experiência do cliente do Spotify, que trabalhou com marcas 

como Karen Millen e ASOS e, atualmente, é investidora-chefe para a Joho Ventures, uma 

agência de engajamento de clientes.

Nós também pensamos assim. Esses novos modelos inserem os varejistas diretamente no 

negócio de construção de relacionamentos, oferecendo aos clientes valor real a longo prazo e 

criando experiências de marca consistentes e fáceis em todos os pontos de interação, seja na 

loja, online ou em um dispositivo móvel. 

Neste documento, os membros de nossa própria comunidade de clientes de varejo e 

comércio virtual compartilham suas histórias sobre o uso do Zendesk de maneiras inovadoras 

para criar experiências do cliente simplificadas e integradas que ajudam a eliminar o fosso 

entre os diversos canais. Acreditamos que o Zendesk seja uma ferramenta ótima para 

construir relacionamentos melhores com os clientes, mas a verdade é que não são as 

ferramentas que inovam, mas sim as pessoas. Uma ferramenta só se torna inovadora quando 

lhe proporciona a liberdade de usá-la de maneiras descoladas e novas, tornando ainda melhor 

o suporte que você já oferecia antes.



Conexão em todos  
os canais certos
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Para a Rapha, uma marca de artigos esportivos para 

ciclismo, o atendimento ao cliente significa muito mais 

do que simplesmente organizar devoluções de produtos. 

Por meio do ciclismo, a empresa busca aproximar seus 

clientes à beleza, à arte e à crença em si mesmos.

A ideia da bicicleta como uma força libertadora, uma 

expressão não apenas da praticidade do homem, mas 

de sua conexão com o sublime, existia antes da Rapha 

ser fundada há dez anos. Mas nenhuma empresa fez 

tanto quanto a Rapha para elevar o ciclismo de um meio 

de transporte rústico a uma declaração poderosa sobre 

simplicidade e perseverança.

O DESAFIO

Em outubro de 2013, a Rapha já havia crescido e se 
tornado uma respeitada marca internacional. Porém, as 
ferramentas que a organização de atendimento ao cliente 
estava usando eram mais adequadas para uma oficina 
de bicicletas de bairro. Cinco equipes de atendimento 
ao cliente ao redor do mundo usavam 21 caixas de 
entrada diferentes e as informações sobre tickets 
eram compartilhadas em grupos do Google. Faltavam 
ferramentas de relatórios no sistema ad hoc da Rapha e o 
resultado final se manifestava das seguintes maneiras:

• Baixa eficiência dos agentes

• Respostas duplicadas de vários agentes a alguns 
emails

• Tickets esquecidos sem resposta

• Dificuldade em localizar tendências ou obter insights 
significativos dos clientes

CANAIS

email, tele
fone, auto
atendimento, 
redes sociais 

TICKETS RESOLVIDOS POR MÊS

13.000 

AGENTES

40 
 

RECURSO PREFERIDO

Insights

5



6 6

SOLUÇÃO

Após avaliar o Zendesk por dois meses, a Rapha 

encontrou uma solução que permitia a otimização e a 

expansão das operações globais com ajuda mínima da 

TI. Conforme eles fechavam suas caixas de entrada, 

substituindo-as pelo Zendesk, a produtividade dos 

agentes aumentava exponencialmente. As macros 

facilitaram o gerenciamento de tickets padrão pelos 

agentes e o conteúdo dinâmico permitiu interações 

localizadas. A Rapha também decidiu integrar o Sprout 

Social ao Zendesk para transformar automaticamente as 

interações no Twitter e no Facebook em tickets, sendo 

também pioneira na adoção da integração do Zendesk 

com o Google Hangouts.



O Zendesk permitiu que a Rapha:

• Aumentasse a eficiência com macros 

• Evitasse a colisão de agentes

• Incluísse facilmente conteúdo com base no idioma 
preferido do cliente

RESULTADOS

Com o Zendesk, a Rapha consegue fornecer uma 
experiência consistente e conectada entre canais e 
localidades. Os insights dos clientes coletados com o 
Zendesk estão ajudando a melhorar as operações. Por 
exemplo, os dados fornecidos pelo Zendesk destacaram 
ineficiências no processo de devoluções. Eles agora 
também estão monitorando a satisfação do cliente, 
traçando tendências e se aproximando de seus clientes.

Com o Zendesk, a Rapha percebeu os seguintes ganhos:

• Ganho de velocidade e diminuição de problemas 
durante o processo de devoluções como resultado dos 
dados de atendimento ao cliente

• Aumentos impressionantes em eficiência e 
transparência

• Capacidade de monitorar a satisfação dos clientes por 
pessoa

“O insight que recebemos agora do Zendesk nos permite ser uma 
empresa melhor e aprimorar toda a experiência do cliente. O 
Zendesk nos permitiu fornecer uma experiência de atendimento 
com contato humano melhor para nossos clientes”.

— David Barnes, chefe do atendimento ao cliente na Rapha 
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Otimização de suporte 
entre várias marcas
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“Temos uma Ferrari, mas estamos usando-a apenas para 

ir à esquina comprar leite”. Essa foi a analogia que Luke 

Wallace, gerente de produtos digitais no The Cotton On 

Group, usou quando analisou pela primeira vez o uso do 

Zendesk pela empresa.

A equipe de atendimento ao cliente online já usava o 

Zendesk há quase três anos para fornecer suporte por 

email para oito marcas do The Cotton On Group. No 

entanto, com o recebimento de solicitações 24 horas por 

dia de diferentes marcas e regiões e sem ter visibilidade 

das ações das outras equipes, a equipe estava atolada em 

perguntas, sendo difícil melhorar.

O DESAFIO

O The Cotton On Group foi fundado há mais de 23 

anos e atualmente tem mais de 20.000 funcionários, 

operando 1.300 lojas internacionalmente, além de suas 

operações online. Ao longo do caminho, fazia sentido 

separar o atendimento ao cliente em experiência na 

loja e experiência online, além de mover os tickets 

entre equipes de suporte no mundo todo, o dia inteiro. 

No entanto, atualmente, a empresa enfrenta o mesmo 

desafio das outras grandes cadeias varejistas: a unificação 

das informações em tempo real em lojas, plataformas, 

departamentos corporativos e grandes distâncias 

geográficas.

TICKETS POR MÊS

Mais de 
15.000 

CSAT GERAL

87% 

TOTAL DE MARCAS NO ZENDESK 
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Como outras grandes cadeias varejistas, o The Cotton On 
Group teve problemas com:

• Equipes de suporte isoladas 

• Fornecimento de suporte global otimizado para 

diversas marcas

• Resposta em tempo real, ou o mais próximo possível

• Superação do volume de tickets

SOLUÇÃO

O The Cotton On Group decidiu expandir o uso do 

Zendesk para mais departamentos nos EUA, na Austrália 

e em Cingapura. Isso é um exemplo perfeito de como 

compreender ou descobrir o potencial de uma grande 

ideia. Isso é exatamente o que as marcas da empresa 

querem.

Além de expandir o uso do Zendesk, o grupo foi pioneiro 

na adoção do recurso Multimarca do Zendesk, que 

permite o gerenciamento de diversas marcas por uma 

única instância do Zendesk. O Multimarca tem sido 

crucial para ajudar a evitar a criação de novos silos de 

atendimento ao cliente. Atualmente, a empresa tem 

sete Centrais de Ajuda, todas usando o mesmo modelo, 

personalizado para cada marca. Ela também tem novas 

automações em funcionamento, para ajudar a separar os 

tickets dentro e entre os departamentos. Antigamente, 

isso era feito manualmente. “O Zendesk é um software 

realmente fácil de usar, que permite a configuração do 

fluxo de trabalho com gatilhos e automações”, disse 

Wallace. “As automações nos permitem controlar melhor 

as operações”.
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O The Cotton On Group superou seus obstáculos e 
melhorou seu atendimento ao:

• Adotar o Multimarca e uma instância única do Zendesk

• Criar Centrais de Ajuda com marcas individuais usando 

o mesmo modelo de base

• Configurar novas automações para separar tickets 

dentro e entre departamentos

RESULTADOS

“Tivemos que revisar nossa estrutura e nossas definições 

de atendimento ao cliente”, explicou Wallace. A realidade 

do cenário atual é que, para cada cliente, há diversas 

equipes com as quais ele vai interagir. É por isso que a 

empresa está alinhando ativamente suas equipes para 

responder “a qualquer cliente, em qualquer lugar e como 

for possível”, concentrando-se em especial na capacidade 

de responder com rapidez no canal usado pelo cliente. 

 



“A maior vantagem do Multimarca é ter uma visão unificada 
dos clientes e do nosso atendimento ao cliente, permitindo 
que realmente vejamos quais são os pontos altos e baixos”. 

— Luke Wallace, gerente de produtos digitais do The Cotton On Group 

A maior vitória do The Cotton On Group é ter uma visão 

unificada do atendimento ao cliente pelo grupo. Agora, 

Wallace pode fornecer relatórios do desempenho de toda 

a equipe para a empresa, em todos os canais e marcas 

em um único instantâneo, além de fornecer aos gerentes 

uma visão precisa de suas equipes individuais. “Todas 

as manhãs, eles podem chegar, identificar problemas e 

começar a fazer as perguntas certas”, disse ele.

O The Cotton On Group identificou as seguintes melhorias:

• Melhoria considerável da transparência interna

• Economia de tempo com o gerenciamento de uma 

única instância do Zendesk para todas as marcas

• Fornecimento de experiências uniformes da marca aos 

clientes

12



Criação de melhores  
experiências do cliente 
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A loja física da UGG® em Covent Garden, Londres, parece 
um refúgio com o aconchego da madeira, uma parede de 
tijolo aparente e pufes macios de pelego. A tradicional bota 
UGG® Classic se tornou sinônimo de conforto: aconchegante 
o suficiente para um fim de semana em um chalé na 
montanha ou para uma visitinha rápida ao supermercado. 
Várias marcas tentaram criar suas próprias versões da bota 
UGG® Classic, mas nenhuma imitação é tão desejada quanto 
a original.

Para qualquer varejista, o caminho entre as visitas à loja 
online, por dispositivos móveis e à loja física dos clientes 
não é fácil de monitorar. É como seguir uma linha traçada 
na areia que é apagada por cada onda. Os serviços de 
“Clique e retire” e “Clique e reserve” são uma maneira que 
os varejistas usam para tentar resolver esse problema. No 
entanto, para serem bem-sucedidos, a experiência do cliente 
deve ser otimizada e, para a Deckers, a solução tinha que ser 
fácil para o usuário, dimensionável e simples de implantar, 
com aprendizado igualmente fácil para os vendedores das 
lojas.

O DESAFIO

Tradicionalmente, a Deckers EMEA teria criado uma 
interface personalizada para o software middleware que 
une sua plataforma de comércio eletrônico ao software de 
cumprimento de pedidos, mas isso demandaria centenas 
de horas de desenvolvimento de uma equipe nos Estados 
Unidos, quando a empresa desejava muito terminar a 
implantação em apenas alguns meses. Os desafios que eles 
enfrentavam incluíam:

• Prazo curto para implementação

• Opções disponíveis caras e que demandavam centenas 
de horas de desenvolvimento

• Necessidade de uma solução de fácil implantação e uso 
nas lojas

MARCAS

6 

PORCENTAGEM DE VENDAS DE 

“CLIQUE E RETIRE” NA EMEA

5% 

RECEITA GERADA POR “CLIQUE E 

RETIRE” NOS EUA

US$ 600 mil 
 

TAXA DE CONVERSÃO PARA “CLIQUE 

E RESERVE” NA EMEA

30%
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SOLUÇÃO

No último momento possível, uma gerente de projetos 

de comércio eletrônico e operações que havia usado o 

Zendesk para atendimento ao cliente (como a Deckers 

utiliza amplamente, em uma instância global multimarca 

separada), teve a ideia de usar uma funcionalidade nativa 

do Zendesk que poderia funcionar para seu caso de 

uso de “Clique e retire”. Ela baixou a avaliação online e 

trabalhou com equipes para criar a estrutura principal 

usando uma única API, gatilhos, automações, notificações 

por email e formatação HTML. 

Alguns dias depois, ela demonstrou o fluxo de trabalho, 

começando do ponto onde o pedido saia do depósito 

indo até onde ele se tornava um pedido do tipo “clique 

e retire” de propriedade de uma loja individual para sua 

conclusão. Ela conseguiu criar uma experiência do cliente 

simples literalmente da noite para o dia. O alto escalão 

comprou a ideia e o Zendesk foi implementado um mês 

depois, em julho de 2014. 

A funcionalidade nativa do Zendesk permitiu que a 

Deckers:

• Implementasse o programa em menos de dois meses

• Integrasse-a aos sistemas existentes

• Automatizasse e monitorasse o progresso de um 

pedido online para uma loja específica

• Fornecesse atualizações de status para os clientes 

usando gatilhos e notificações por email
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RESULTADOS

Desde a implantação, a Deckers percebeu aumentos 

incrementais nas conversões: 5 por cento de todas as 

vendas por comércio eletrônico na EMEA são pedidos 

“Clique e retire”, e eles acreditam que o serviço contribuiu 

para um aumento em seus scores de NPS. Nos Estados 

Unidos, onde o programa agora também está disponível, 

o “Clique e retire” é responsável por US$ 600 mil em 

vendas. O sucesso do programa resultou em expansão 

natural do uso do Zendesk para o programa “Clique e 

reserve” da Deckers EMEA, que permite que os clientes 

reservem o estoque da loja sem terem que comprar 

primeiramente pela internet.

Entre os benefícios do programa está a possibilidade de 

coletar as dúvidas dos clientes ao longo do processo 

de reserva. Essas interações ajudam a destacar falhas 

na oferta e na demanda por localidade. Além disso, o 

programa traz as pessoas para as lojas e, durante o 

projeto-piloto, eles observaram cerca de 30 por cento de 

conversão das reservas em visitas à loja.



O sucesso mensurável incluiu:

• Aumento do tráfego de pessoas para as lojas

• Aumento das conversões

• Aumento do uso do Zendesk e de comentários 

positivos dos clientes e lojas

“Eu gosto do Zendesk porque ele é flexível. Ele fica na nuvem, 
em dispositivos móveis e não precisamos depender de TI 
tradicional ou de sistemas de ponto fixo. Há muitos recursos 
que podemos usar, de onde surgirão muitas outras ideias. 
Mais inovações virão para mantermos os clientes satisfeitos”.

— David Williams, diretor de operações online da EMEA, na Deckers Brands
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Fornecimento de 
suporte em tempo 
real com Zopim e 
Facebook Messenger 
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A Everlane é uma varejista que vende apenas na internet 

e é conhecida por sua “transparência radical”, um sistema 

de valores que eles colocaram em prática com muito 

afinco. A empresa divulga os verdadeiros custos de 

seus equipamentos e suas margens comerciais, além de 

encorajar os clientes a aprender mais sobre as fábricas 

onde os produtos da Everlane são produzidos.

Podemos dizer que a Everlane faz as coisas de maneira 

diferente e que se arriscar faz parte de sua filosofia. 

A empresa, agora com quatro anos de idade e 70 

funcionários, é formada, em grande parte, por “pessoas 

declaradamente inovadoras e questionadoras”, que 

procuram desafios. Em parte, é por isso que eles são uma 

das primeiras empresas a adotar o Facebook Messenger 

como canal de atendimento ao cliente, com a ajuda do 

Zopim no back-end.

O DESAFIO

Como muitas novas empresas, é difícil dimensionar o 

suporte no mesmo ritmo do seu crescimento. Em quatro 

anos, a Everlane foi de 300 para 300.000 clientes, 

expandindo sua equipe de 5 para 70 funcionários. No 

momento, a equipe de atendimento ao cliente da Everlane 

inclui 5 funcionários em tempo integral, alguns agentes 

internos e outros 25 agentes remotos trabalhando meio 

expediente e espalhados pelos Estados Unidos. 

A equipe distribuída começou a usar o Zendesk desde 

o primeiro dia, em novembro de 2011, e se concentrou 

em fornecer atendimento excelente por email. O chat em 

tempo real era o próximo da fila, mas eles queriam ter 

certeza de que a equipe conseguiria suportar o volume de 

chat antes de começar.

CLIENTE DESDE

Novembro  
de 2011 

AGENTES

30 

VOLUME MÉDIO DE TICKETS POR 

SEMANA

1.200  1.500 
 

MÉDIA DE SESSÕES DO FACEBOOK 

MESSENGER POR SEMANA

750
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Em parte, os desafios enfrentados pela Everlane são algo 
que a motiva, no entanto, ao selecionar uma solução 
de chat em tempo real para abrir um segundo canal de 
suporte, eles estavam preocupados em:

• Manter suas filosofias de conscientização social e de 

valor, além de seu compromisso com a transparência 

radical

• Desenvolver relações pessoais com seus clientes

• Ter fluxo de trabalho e disponibilidade na hora por 

toda a equipe de meio expediente distribuída 



21

SOLUÇÃO

Shane Roach, chefe da equipe de operações de 
experiência do cliente da Everlane, pesquisou e leu 
avaliações de várias soluções de chat em tempo real, 
terminando por escolher o Zopim, em parte por sua ótima 
reputação, mas também por sua integração perfeita com 
o Zendesk. Roach não poderia ter escolhido um momento 
melhor, visto que o Zopim também era um dos poucos 
parceiros selecionados para a integração com o Facebook 

Messenger for Business.

Isso influenciou na escolha e a Everlane colocou no ar 

o suporte pelo Facebook Messenger. Eles descobriram 

que os clientes adoram entrar em contato dessa maneira 

e que eles interagem de maneiras diferentes quando 

querem tratar de problemas diferentes, ao contrário do 

email. Os clientes preferem fazer perguntas sobre envio 

e rastreamento, assim como verificação de estoque e 

tamanho, pelo Facebook Messenger. Também há um fator 

mais coloquial, no qual os clientes enviam agradecimentos 

e curtidas ou pedem recomendações de produtos.



“O Facebook Messenger aproxima as pessoas da empresa. 
Os clientes veem os agentes de atendimento mais como 
amigos e isso, verdadeiramente, é um ganho”.

— Shane Roach, operações de atendimento ao cliente na Everlane

A Everlane implantou o Facebook Messenger e o Zopim 

pelos seguintes motivos:

• Possibilidade de interagir com os clientes onde eles 

quiserem

• Possibilidade de enviar informações de compra e 

suporte em tempo real pelo mesmo canal

• Resposta rápida a diversas mensagens pelos agentes, 

atendendo a um número maior de clientes

• Manutenção da transparência pela equipe através 

do envio de todas as conversas pelo Facebook 

Messenger para o Zopim, mantendo o Zendesk como 

um depósito central de todas as interações com os 

clientes
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RESULTADOS

A equipe de operações de experiência do cliente 

observou uma diminuição no volume de tickets, mesmo 

com a expansão de sua base de clientes. O motivo, 

explicou Roach, é o fato de o Facebook Messenger estar 

no celular dos clientes. Ele é conveniente e fácil, não 

sendo necessário abrir o email e escrever uma mensagem. 

“Eles simplesmente mandam uma mensagem rápida”.

Desde a implementação a Everlane percebeu os seguintes 

ganhos:

• Redução no volume de tickets de email e aumento na 

velocidade de resposta

• Atendimento de mais de 3.000 chats pelo Zopim e 

Facebook Messenger, além de gerenciamento de 

aproximadamente 750 sessões por semana

• Planos para expandir o uso do Zopim em 2016
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Aumento da satisfação  
dos funcionários
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Em uma área de aproximadamente 55.000 metros 
quadrados e com 350 funcionários, o centro de 
distribuição da L’Oréal em Karlsruhe, Alemanha, é o 
núcleo para diversos produtos que você pode comprar 
na farmácia da esquina.

A unidade também distribui produtos diretamente das 
fábricas para outros centros de distribuição da L’Oréal 
no mundo todo. Poder responder às dúvidas dos 
clientes de maneira rápida e eficiente é importante para 
qualquer empresa e, quando essas perguntas ou relatos 
estão relacionados a problemas específicos, como 
riscos à saúde e segurança, a rapidez é essencial. A 
L’Oréal Deutschland escolheu o Zendesk para ajudá-los 
com isso.

O DESAFIO

Em 2010, David Desinger, um técnico cuja equipe 
respondia a perguntas que iam desde dúvidas técnicas 
de operadores de empilhadeiras a riscos potenciais 
à segurança no ambiente de trabalho no Centro de 
Distribuição Karlsruhe da L’Oréal Deutschland, precisava 
de uma central de suporte. No passado, sua equipe 
monitorava todos os problemas relacionados à saúde, à 
segurança, ao meio-ambiente e à tecnologia, além dos 
incidentes, no Microsoft Outlook, mas ele percebeu que 
era difícil controlar tudo. Emails sobre uma vasta gama 
de tópicos chegavam sem parar nas caixas de entrada 
de email. “É compreensível que as pessoas queiram 
saber quais ações estão sendo tomadas para a solução 
dos problemas apontados por elas. Precisávamos de 
uma solução de central de suporte que nos permitisse 
gerenciar melhor as consultas recebidas, monitorar 
o status delas e fornecer atualizações regulares ao 
membro da equipe que relatou o problema primeiro”, 
disse ele.

CASO DE USO

Interno 

FUNCIONÁRIOS GLOBAIS

Mais de 70.000 

USUÁRIOS

350 
 

RECURSO FAVORITO

Insights
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Em resumo, Desinger precisava de:

• Uma central de suporte para substituir o Microsoft 

Outlook que permitisse o gerenciamento eficaz de 

perguntas, o monitoramento dos status e o envio de 

atualizações das perguntas ou solicitações para os 

funcionários.



SOLUÇÃO

Desinger descobriu o Zendesk fazendo uma pesquisa no 
Google e cadastrou-se para uma avaliação. Paralelamente, 
ele também analisou e testou outros sistemas de central 
de suporte, e descobriu que a solução baseada na nuvem 
do Zendesk era melhor e que os recursos nativos como 
automações, macros e gatilhos ajudavam imediatamente a 
otimizar o atendimento aos funcionários. Ele implementou 
o Zendesk em 2011 e treinou líderes de equipe que, 
por sua vez, instruíram suas equipes. “Foi muito fácil de 

implementar”, disse Desinger.

O Zendesk foi a melhor solução para a L’Oréal 
Deutschland pois:

• Ela queria uma solução SaaS

• As automações, macros e gatilhos otimizaram 

imediatamente o atendimento aos funcionários

• A avaliação grátis permitiu que eles testassem e 

implementassem rapidamente

• O Zendesk foi fácil de dar treinamento e aprender a 

usar

“O Zendesk é uma ferramenta poderosa. Realmente simples, 
o que significa que não deixamos passar nada importante”.

— David Desinger, técnico em ETNEHS na L’Oréal Deutschland  
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RESULTADOS

Com 350 pessoas distribuídas em dois prédios 

usando o Zendesk para relatar erros e fazer 

perguntas, a equipe agora pode responder 

imediatamente a qualquer risco à saúde ou à 

segurança, além de outros problemas no ambiente de 

trabalho. O Insights também permitiu que Desinger 

medisse a eficácia da solução e monitorasse 

tendências. Agora, eles sabem quais unidades de 

negócios enviaram mais tickets, quanto tempo foi 

gasto até a solução do problema e os horários de pico 

de volume durante todo o dia. Também é muito mais 

fácil relatar o número de oportunidades de melhorias 

da segurança declaradas à sede da L’Oréal na França.

Agora, o centro de distribuição pode criar relatórios 

sobre:

• Envio de ticket por unidade de negócios 

• Tempo de resolução 

• Horários de pico de volume 

• Oportunidades de melhoria da segurança
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Dimensionamento 
de suporte com o 
Zendesk
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A Lazada está na vanguarda do comércio eletrônico no 

Sudeste Asiático. Sem a Amazon na região, ela abocanhou 

uma boa fatia do mercado, oferecendo compra fácil e sem 

riscos em seis países.

O Lazada Group opera a Lazada, o principal destino

de compra e venda na Indonésia, na Malásia, nas 

Filipinas, em Cingapura, na Tailândia e no Vietnã. Ela tem 

trabalhado rápido para atender à crescente demanda da 

região por acesso barato a uma vasta gama de aparelhos 

eletrônicos, telefones celulares e tablets, roupas, artigos 

de higiene pessoal, produtos de beleza e muito mais. De 

acordo com seu CEO, Maximilian Bittner, a chave para sua 

rápida ascensão foi concentrar-se em apenas algumas 

áreas para fazer seu melhor possível nelas. E uma das 

áreas de foco é a experiência do cliente.

O DESAFIO

Por mais que a experiência de compras da Lazada se 
caracterize por sua facilidade, o trabalho nos bastidores 
nem sempre é tranquilo. 1.600 agentes por seis centrais 
telefônicas oferecem suporte à ampla base de clientes da 
Lazada. Na região, um recurso prezado é a possibilidade 
de rastrear as entregas em tempo real. A FedEx e a DHL 
são opções de envio viáveis, mas tendem a ser muito 
caras. Logo, os clientes tendem a selecionar parceiros 
logísticos locais. Isso coloca o atendimento ao cliente 
da Lazada como intermediário entre os clientes e as 
transportadoras regionais.

Os agentes de atendimento ao cliente da Lazada 
enfrentavam o desafio de:

• Intermediar as interações entre clientes e 

transportadoras locais, tendo que colocar tickets 

em espera e lembrar de acompanhar os status das 

entregas

AGENTES:

1.600 

TICKETS POR SEMANA

180.000  

RAZÃO EMAIL : TICKET DE VOZ

45% × 40% 
 

AUMENTO EM CSAT

31%
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SOLUÇÃO

O Zendesk ajudou a Lazada a responder melhor aos tickets 
que aguardam atualizações no status da entrega. “Um 
dos grandes ganhos com o Zendesk foi a capacidade de 
reabrir automaticamente e verificar os tickets em espera 
diariamente”, disse Cedric Blum, vice-presidente de 
atendimento ao cliente para todas as regiões do Sudeste 
Asiático. Blum também usa o Zendesk para monitorar 
de perto os scores de CSAT e NPS e para encaminhar 
automaticamente todas as classificações de satisfação 
dos clientes “ruins”, além dos “detratores”, para o 
acompanhamento por uma equipe especial de SWAT. Ele 
também credita o aumento na satisfação do cliente a uma 
série de pequenos, porém importantes, ajustes ao fluxo 
de trabalho. Atualmente, a Lazada tem 400 gatilhos e 250 
automações em funcionamento para realizar ações como 
escalar tickets parados há muito tempo ou encaminhar 
determinados problemas para o departamento jurídico, o 
que era feito manualmente no passado.

O Lazada Group usa o Zendesk para:

• Reabrir automaticamente tickets no status pendente 
devido a prazos de entrega variados

• Monitorar scores de CSAT e NPS

• Fazer ajustes pequenos, porém importantes, aos 
processos e fluxos de trabalho

“Treinar novos agentes no Zendesk é tão fácil que podemos 
empregar mais tempo em treinamentos de softwares de 
gerenciamento mais técnicos e em habilidades pessoais, 
para que possamos criar ligações mais pessoais com nossos 
clientes”. 

— Cedric Blum, vice-presidente de atendimento ao cliente no Lazada Group 
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RESULTADOS

O esforço valeu a pena. As equipes de atendimento ao 

cliente da Lazada viram um aumento em CSAT de 61 para 

80 por cento de satisfação. O Zendesk Insights forneceu a 

Blum um quadro muito mais claro dos clientes insatisfeitos 

da Lazada, principalmente em relação ao cancelamento 

de pedidos. Quando essa transação ocorre no mercado 

entre o cliente e o comerciante, o atendimento ao cliente 

depende que os vendedores atualizem frequentemente o 

status do pedido e do envio no sistema de gerenciamento 

de pedidos. A análise aprofundada de uma dúvida 

relacionada a um pedido que deveria ter sido cancelado 

normalmente requer uma série de transferências e vários 

tickets. “Com o Insights, consegui mostrar à gerência o 

volume de insatisfação resultante do processo complexo 

de cancelamento, além de convencer a todos que 

precisávamos pressionar os comerciantes, e não o cliente 

ou o atendimento ao cliente”, disse Blum. “Agora, se o 

cliente quiser cancelar, nós cancelamos”.



O Lazada Group conseguiu o seguinte com o Zendesk:

• Aumentar o CSAT de 61 para 80 por cento

• Configurar mais de 400 gatilhos e 250 automações 

para otimizar fluxos de trabalho

• Relatar problemas com mais precisão para o 

departamento jurídico

• Defender os clientes e colocar em vigor mudanças 

na organização, incluindo a revisão do processo de 

cancelamento de pedidos 
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Mas espere, tem mais
A inovação será diferente para cada empresa. E o crescimento acontece em momentos diferentes, 
de maneiras diferentes e em estágios diferentes. Portanto, se a mudança vier veloz e furiosa ou 
com mais parcimônia, o Zendesk permite que você se adapte e refine suas ofertas de suporte. 

No fim das contas, a inovação significa ver as coisas de maneira diferente e é útil usar ferramentas 
que ofereçam uma visão mais abrangente. Quanto mais você melhorar, melhor e mais íntegra será 
sua relação com seus clientes.

“Com a ajuda do Zendesk, conseguimos 

realmente dimensionar o atendimento 

ao cliente. Alcançamos tudo o que 

queríamos”. 

— Aubrie Rice, gerente de 
desenvolvimento do cliente na Le Tote 

Le Tote | A Le Tote, uma empresa de 
aluguel de roupas, usou Embeddables 
para reduzir seu volume de chat em 
60 por cento

“Para os clientes que desejam relatórios avançados, o Zendesk 

faz a concorrência comer poeira. Isso é muito importante”.

— Matt Ramsey, gerente de projetos  
da JibJab/Mod Squad

JibJab | Com o Zendesk e seu parceiro Mod Squad, a JibJab 
cumpre seus SLAs mesmo quando o volume sazonal é dez 
vezes maior

“Um dos nossos departamentos 

internos já usava o Zendesk havia 

algum tempo. Tive curiosidade de ver 

como eles usavam o software e então 

percebi o potencial do Zendesk como 

ferramenta de experiência da marca”.

— Sarah-Jayne Grabiec, gerente 
de experiência global do cliente na 
AllSaints

AllSaints | A AllSaints começou a usar 
o Zendesk como uma central de suporte 
interna e estendeu seu uso para o 
atendimento ao cliente externo

“A maior vantagem do Multimarca é dar uma visão unificada 

dos clientes e do nosso atendimento ao cliente”.

— Luke Wallace, gerente de produtos digitais do The Cotton On 
Group

Cotton On | O The Cotton On Group usa o Zendesk para atender 
clientes de 8 marcas

“Somos clientes do Zendesk há pouco mais de um ano e nós 

o adoramos. Recomendamos o Zendesk a todos vocês. Somos 

uma equipe enxuta, por isso, eu sempre participo da resolução 

de tickets, coleta de insights de clientes, da descoberta de 

pontos problemáticos etc. É uma plataforma realmente 

fantástica”.

— Anne Dziegielewski, experiência do cliente e marketing na 
Bombas

Bombas | A cada par vendido, a Bombas doa um par de meias 
para os desabrigados
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