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Visão geral Implementação
A Mediaocean, uma empresa de software e serviços 

publicitários de Nova York, permite que agências publicitárias, 

anunciantes diretos e vendedores gerenciem e coordenem 

todo o seu fluxo de trabalho de marketing global.

Após sua fundação, a Mediaocean escolheu a plataforma 

Zendesk Support para gerenciar suas atividades de suporte 

globais. Após três anos, uma empresa de capital privado 

adquiriu a participação majoritária da empresa e ordenou 

a mudança para outra plataforma que, no final, revelou-se mais 

cara e complicada do que a solução da Zendesk. Por isso, 

a Mediaocean voltou para a Zendesk e aproveitou esse 

recomeço para melhorar suas configurações e processos 

anteriores.

“O lançamento foi perfeito.”
 —Stephanie Dorman, Vice-presidente sênior 

de serviços do cliente

Relatório original: https://www.zendesk.com.br/resources/mediaocean-empowers-better-customer-support-teams-content-zendesk/

O desafio: 
Capacitar melhor suas equipes de suporte e de desenvolvi-

mento de conteúdo

Solução: 
Zendesk Suite

Outros benefícios: 
Economia mensal de mais de 800 horas da equipe de suporte 

Aumento de 20% na criação de conteúdo relacionado a suporte 

Economia de US$ 100 mil com licenciamento

Benefícios notáveis Benefícios comerciais acumulados 
ao longo de cinco anos

Reformulação da base de conhecimento com  

o Zendesk Guide 

Para ajudar os clientes a obter o suporte certo, a Mediaocean 

criou uma biblioteca de conteúdo com o Zendesk Guide. 

A equipe de conteúdo cria artigos, conteúdo em vídeo e 

material de treinamento online. Alguns impactos notáveis 

da nova implantação:

• Aumento do score de satisfação do cliente, que chegou 
a 98%.

• Aumento de 354% da taxa de adoção do portal do 
cliente em um mês.

• Aumento da produtividade da equipe de atendimento 
ao acelerar as respostas e resoluções de ticket. 

• Aumento da satisfação dos funcionários para seu nível 
inicial.

• Mais economia graças à produtividade da 
administração e suporte ao cliente.

• Criação de conteúdo otimizada para o website.

• ROI: 170%

• Tempo de retorno: 5,9 meses

• Benefício anual bruto: US$ 732 mil

Benefício anual médio  
(quando projetado ao longo de cinco anos)

Eficiências da equipe de 
suporte

US$ 494.965

Benefícios de produtividade 
da equipe de desenvolvimento 
de conteúdo

US$ 123.044

Economia com licenciamento 
do Zendesk

US$ 96.667

Benefícios de produtividade 
de gerenciamento de projeto

US$ 16.917

US$ 732.000

DESTAQUE DE ROI DO ESPECIALISTA DA IDC

Otimização das interações para fornecer a experiência do cliente do futuro www.zendesk.com.br


