
Suporte premium
Obtenha o suporte personalizado que você precisa para 
alcançar suas metas de experiência do cliente

zendesk.com.br    |    support@zendesk.com    |    Siga @ZendeskBrasil

Se sua empresa tem uma pilha complexa de experiência do cliente com 
desenvolvimento personalizado, opera 24 horas por dia, 7 dias por semana ou 
está em rápida expansão, você precisa de especialistas na sua instância do 
Zendesk que estejam sempre prontos para ajudar. Com o Suporte premium, 
você pode ficar tranquilo, pois tem suporte técnico de nível corporativo que 
atende às suas necessidades comerciais. Esse é o nível máximo de parceria 
com a equipe de atendimento da Zendesk. Ele te capacita para: 

Com o Suporte premium, você tem:

Fornecer experiências 

superiores para clientes e 

usuários

Seguir tranquilamente por 

sua jornada omnichannel

Dimensionar e mudar com 

segurança

Atendimento prioritário
Tempo de atividade de 99,9% e dedicação 
à conversa contínua de 30 minutos para 
problemas críticos

Encaminhamento dedicado
Encaminhamento das suas solicitações direto 
para o engenheiro de suporte pessoal e a 
equipe do Suporte premium

Monitoramento proativo 24/7
Orientação para resolução, assistência e 
suporte quando algo dá errado 

Engenheiro de suporte pessoal
Suporte técnico personalizado de um 
engenheiro dedicado, que é especialista na 
sua instância do Zendesk e na pilha de 
experiência do cliente

Verificações de integridade 
mensais

Análise da sua experiência, dos tickets e da 
interação com a equipe

Suporte ao desenvolvedor
Suporte prático a aplicativos e API para seus 
desenvolvedores durante o crescimento da 
sua empresa e extensão do seu uso

“Ao invés de sermos tratados como um cliente qualquer, podemos entrar em 
contato com pessoas de verdade na Zendesk sempre que tivermos um problema. 

Estamos começando a colher os frutos do cultivo desse aspecto humano.”

– John Turner 
Gerente de soluções comerciais na Mailchimp
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Qual nível de atendimento é ideal para você?

315%
mais rápida é a resolução de problemas dos clientes do 

Suporte ao cliente prioritário e do Suporte premium de 

acordo com análises internas da Zendesk

Para saber mais sobre como 
o Suporte ao cliente prioritário ou 
o Suporte premium podem gerar 
valor para a sua empresa, entre 
em contato com o representante 
da sua conta.

Quer mais informações sobre SLOs 

e SLAs de tempo de atividade?

Visite a página de contrato dos 

nossos complementos.

Comparação de recursos

Inclui os recursos do Enterprise
+

Tempos de respostas 
mais rápidos

Inclui os recursos do suporte 
Prioritário

+
Personalização

Suporte por telefone e chat 

em tempo real, 24 horas por 

dia, 7 dias por semana 

Avaliação do impacto nos 

negócios 

Encaminhamento baseado 

em habilidades e no produto

Suporte prioritário por 

telefone e email 

Objetivo de nível de serviço 

(SLO) de 30 minutos para 

problemas comerciais 

críticos (apenas inglês)

Objetivo de nível de serviço 

(SLO) de 60 minutos para 

problemas comerciais 

grandes (apenas inglês)

Garantia de contrato de nível 

de serviço (SLA) de 99,9% 

de tempo de atividade

Engenheiro de suporte 

pessoal 

Encaminhamento dedicado 

Verificações de integridade 

mensais 

Monitoramento proativo 24/7 

Suporte ao desenvolvedor 

(O Suporte premium é fornecido 

apenas em inglês)

Enterprise Prioritário Premium

https://www.zendesk.com.br/company/priority-customer-support-add-on-additional-terms
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